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Národní kulturní památka 
VYŠEHRAD



ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

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 390 ročních povolení (pro rezidenty, firmy, handicapované občany z řad majitelů hrobů)  
a 537 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:

V roce 2018 jsme ku příležitosti 100. výročí založení republiky připravili nový edukativní program s názvem 
Ať žije republika!, který je primárně určen pro žáky 3. – 5. třídy základních škol. Vzdělávací vypravěčská 
inscenace, která propojuje příběhy známých i neznámých postav a interaktivně zapojuje diváky prostřed-
nictvím 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

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.

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 mimo-
školní aktivitou v jarním a podzimním období a to i pro mimopražské školy. 



Jedná se o netradiční interaktivní prohlídku Vyšehradu pro 8. a 9. třídy základních škol, 1. a 2. ročníky gym-
názií 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, Karlacho-
vy 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.
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interaktivní poznávací 
procházka po Vyšehradě 
pro 4. - 7. třídy ZŠ a primy 
osmiletých gymnázií



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 Duchoňové a Jablkoně, 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

V roce 2018 se uskutečnily následující dílny:
 
14.1. PTAČÍ KRMÍTKA SNŮ
V zimě pomáháme zvířátkům přečkat hubené měsí-
ce různě, zábavným způsobem je vyrobit si originální 
krmítko dle vlastních představ. 

11.2. POHÁDKOVÝ VÁNEK 
Kinetické umění neboli kinetismus je moderní 
výtvarný směr, založený na vytváření pohyblivých 
soch.  Děti si v tomto duchu vyrobily lapače snů, 
cingrlátka na lustr, zvonkohry, poletující roj motýlů 
nebo hejno ptáků, draků, balónků, vlajek, deštníčků 
z vějířů nebo sluneční soustavu.

11.3. RULIČKA PŘÍTEL ČLOVĚKA
V této dílně si z ruličky od toaletního papíru děti vy-
robily krásnou a užitečnou věc či hračku, například 
stojánek na pastelky, držátko na fotky, xylofon, frkač-
ku, vlak s vagóny, auta, figurky, zvířátka, les, žabky 
lovící mouchy, létající letadélko, náramky, housenku 
na ubrousky, velikonoční věnec, zajíčky, kuřátka ...

29.4. KDYŽ NÁS APRÍLOVÉ POČASÍ ZAŽENE 
DOVNITŘ
V dubnu už se dá hrát venku častěji, přesto ještě 
hodně deštivých odpolední musíme trávit doma,  
a proto oceníme vlastnoručně vyrobené hry, třeba 
bludiště pro kuličku, stavebnice, závodiště pro au-
tíčka, pidi fotbálek, minigolf, ruské kolo, mechanic-
ký krokodýl nebo cirkusák, stínové divadlo, dámu, 
pexeso...

Další pravidelnou součástí programové skladby byly nedělní tvůrčí dílny.

Výtvarné dílny Pro radost
Výtvarné dílny vedla výtvarnice Adéla Marie Jirků a konaly se vždy jednu neděli v měsíci od 15:00 do 18:00 
hodin. Dílny byly určeny všem dětem od 3 do 11 let, jejich sourozencům i rodičům. 



13.5. MASKY DĚLAJÍ ČLOVĚKA
Chladné dny jsou pryč a tak se nám budou hodit 
rekvizity na hraní venku, třeba indiáni budou potře-
bovat čelenku, totem, bubínek; kovbojové klobouky  
a koně; trempové kytaru; rytíři helmu, štít; dámy vějí-
ře a košíčky; víly čelenku a květiny, někdo chce ven-
ku pobíhat s čumáčkem nebo zobákem, na hřbetě 
slona nebo ryby...

Od podzimu roku 2018 byly dílny věnované výrobě 
z recyklovaných materiálů - RECYKLO DÍLNY PRO 
RADOST

14.10. FOUKEJ FOUKEJ VĚTŘÍČKU 
Podzimní vítr se prohání po stráních a kdo by odolal 
nevyužít jeho sílu a neposlat na špagátku vyvenčit 
své vlastní létající recyklo draky?

11.11. BUDIŽ SVĚTLO 
Brzy se stmívá, ale my na chmury vyzrajeme zářícím 
lampionem či stínítkem na čajovou svíčku vyrobe-
ných doslova z toho, „co dům dá“.

9. 12. VÁNOCE ZA DVEŘMI 
Z ruliček od toaletního papíru jde vykouzlit nejen ori-
ginální adventní věnec k zavěšení na dveře, ale třeba 
i ekologický vánoční stromeček.  

Dále pak pravidelné výtvarné dílny s názvem „Výtvarné dílny – Staré pověsti české“, které se konají každou 
čtvrtou neděli v měsíci a věnují se významným českým postavám z pověstí a legend. Na každé dílně jsme 
si přečetli jednu starou českou legendou. Pověstí jsme se inspirovali a vyrobili si něco, co se dané legendy 
dotýká.

Výtvarné dílny Staré pověsti české
V roce 2018 se uskutečnily následující dílny:

21.1. O Ctiradovi a Šárce
Mladý vladyka Ctirad se kdysi nechal ošálit krásnou 
Šárkou. Na této dílně jsme vyráběli šperky, které no-
sily ženy na hradě Děvín. Malovali jsme na dřevěné 
korále, plstili jsme a navlékali skleněné korále, ná-
ramky a náušnice.

25.2. O Horymírovi a jeho Šemíkovi
Kůň Šemík pomohl svému pánovi Horymírovi utéci 
před smrtí skokem z Vyšehradu do Vltavy. My jsme si 
vyrobili také svého Šemíka – papírovou loutku koníka 
nebo jiného ochránce.

25.3. O Bruncvíkovi
Na svém putování král Bruncvík zachránil lva, když 
se utkal s divokou saní. Z kůže divoké saně jsme si 
vytvořili tašku. Tašku jsme ozdobili  také vlastnoruč-
ně vyrobenými tiskátky.

15.4. O králi Ječmínkovi
Král Ječmínek dostal své jméno podle toho, že se 
narodil v poli s ječmenem. My jsme si vyrobili  svého 
krále nebo královnu ze slámy a sena.



27.5. O Svatoplukových synech
Kníže Svatopluk byl moudrý muž a radil synům, jak 
spravovat moravskou říši po jeho smrti, ale synové 
ho neuposlechli. Z klacků a dřevěných kousků jsme 
si vyrobili staré Svatoplukovo hradiště.

25. 11. O Oldřichovi a Boženě
Kdysi dávno se český kníže Oldřich při projížďce 
lesem zamiloval do krásné vesnické dívky Boženy. 
Postavy z toho příběhu jsme s dětmi malovali na ka-
meny a z kamenů pak znovu skládali příběh.  

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.

Dále pak nabízíme návštěvníkům 3 typy vycházek, zaměřené na jednotlivá období stavebně-historické-
ho 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). Vycházky vedl Ing. arch. Petr 
Kučera.



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.

100. výročí založení Československa
K příležitosti 100. výročí založení republiky jsme na 
Vyšehradě připravili několik programů. Hlavním po-
činem bylo vytvoření edukativního programu s ná-
zvem Ať žije republika!, který bude doplňovat naši 
nabídku pro školy i v dalších letech. 

Společně s dalšími pražskými muzei, jsme pro ná-
vštěvníky připravili akci s názvem Pražská muzea 
1918 – 2018. Tato akce zpřístupnila návštěvníkům 
expozice zapojených institucí o víkendu 27. – 28. říj-
na zdarma či za symbolické vstupné. V rámci víken-
du byla ve vybraných muzeích či galeriích připrave-
ná celá řada   doprovodných akci, které představili 
naši historii v duchu probíhajících oslav.

Společně s Universitou Karlovou jsme pro návštěv-
níky připravili festival s názvem První republika. 

Během jednoho dne se Vyšehrad vrátil v čase o 100 
let a návštěvníci zde mohli prožít program, který se 
nesl v historickém duchu, nechyběly staré automo-
bily, polní nemocnice, legionáři, tanečníci, divadelní-
ci a hudebníci a doprovodné dílny pro nejmenší, kde 
se děti mohly naučit krasopisu či si vyrobit dřevěnou 
loutku. Večer byl věnován scénickému čtení, prvore-
publikové tančírně a koncertům.

Ve foyer Starého purkrabství jsme pro návštěvníky, 
společně s Československou obcí legionářskou, 
připravili volně přístupnou výstavu, která se na pa-
nelech zabývá událostmi, které předcházely vzniku 
samostatného Československa. Výstava má název 
Vznik samostatného Československa a ve foyer 
Starého purkrabství bude k vidění ještě v prvním 
kvartálu roku 2019



Jako spolupořadatel se Národní kulturní památka 
Vyšehrad podílela na organizaci řady akcí pro širo-
kou veřejnost. V sobotu 19. května 2018 proběhlo  
v Praze na Vyšehradě zahájení desátého ročníku pu-
tovní výstavy Má vlast, cestami proměn. Hlavním 
pořadatelem 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 9. – 10. června měli ná-
vštěvníci možnost navštívit městské i soukromé vi-
nice a seznámit se s jejich historií a současností. 

Další významnou akcí v květnu, která proběhla na 
Královské a knížecí akropoli a přilehlých částech Vy-
šehradu, byl Prague food festival, 25. – 27. května. 
Hlavní myšlenkou festivalu je nabídnout návštěvní-
kům vysokou gastronomii za přijatelnou cenu a za-
nechat v nich unikátní kulturní zážitek, což se pořa-
datelům podařilo. 

Poslední červencový den jsme ve spolupráci s Cen-
trem pro nový cirkus – Cirqueon představili divákům 
legendy šesti národů v podání mladých studentů Ci-
rqueonu a jejich kolegů  z cirkusových škol z Belgie, 
Irska, severního Irska, Slovinska a Lucemburska. 
CIRQUEON ve spolupráci s Národní kulturní pa-
mátkou Vyšehrad za podpory evropského programu 
Erasmus+ připravil jedinečné cirkusové site-specific 
představení Cirkusové legendy v prostorách kase-
mat, Gorlice a v areálu parku na Vyšehradě. Mladí 
cirkusáci ze šesti zemí se v Praze sešli na týden-
ní výměnu mládeže, v rámci které zkoumali legen-
dy zúčastněných národů, hledali jejich podobnosti  
a odlišnosti a možnosti, jak je představit pomocí 
technik nového cirkusu. Pod režijním vedením Lu-
káše Houdka diváky provedli Vyšehradem a jeho 
tajemným podzemím za pomoci akrobacie, žonglo-
vání, tance a balančních technik. 

Spolupořadatelské akce



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 - hostitelé, 
hosté, čajovny, nadšení amatéři, vyznavači dobrého 
jídla, pití a netradičních zážitků.

Od 4. a tentokrát až do 12. září proběhl na Vyšehra-
dě již 15. ročník interaktivního festivalu pro rodiče 
a jejich děti VyšeHrátky 2018. Ve všední dny festi-
val nabídl dopolední program pro školy. Na víkend 
7. - 9. 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. Festival je nově 
věnován tématům udržitelného a soběstačného ži-
votního stylu. Hlavními body programu byly před-
nášky a workshopy z oblastí permakultury, přírodní-
ho stavitelství, zdravého stravování, domácí výroby, 
zero waste, alternativních zdrojů energií a mnoho 
dalších. Festival otevřel prostor jak pro nové infor-
mace a vzdělávání, tak pro sdílení již nabytých zku-
šeností ze soběstačného života.

Od 31. srpna do konce listopadu byla v Karlacho-
vých sadech k vidění první výstava z cyklu „České 
zahradní umění a krajinářská architektura v kon-
textu evropského vývoje“. Výstava představila na 
32 velkoformátových panelech období renesance  
a baroka v zahradní kultuře, dobu, která pozname-
nala tvář a charakter našich sídel i krajiny a stalo se 
součástí naší kultury a národní identity. Následují-
cí výstava v roce 2019 se bude zabývat obdobím  
18. stol. a třetí výstava v roce 2020 poskytne in-
formace o českém zahradním umění a krajinář-
ské architektuře 19. a 20. stol. Výstavy během let  
2018–2020 seznámí širokou veřejnost s českým 
zahradním uměním a krajinářskou architekturou  
a jejich vývojem v evropském i světovém kontextu. 
Hlavním cílem výstav je rozšířit povědomí o zahradní 
architektuře, posílit prestiž oboru a přispět k reha-
bilitaci zahrady jako kulturního prostředí. Autory vý-
stavy jsou doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová a prof. Jiří 
Damec, Ústav zahradní a krajinářské architektury,  
a kolektiv.



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 2018 se Národní kulturní památka Vyšehrad zapojila do akce Muzejní noc, kterou navštívilo 1377 lidí. 

Letní scéna

Sezónu letních akcí pod širým nebem zahájil festival divadla a hudby Vyšehraní. Již 15. ročník tohoto fes-
tivalu, tentokrát s podtitulem „Narozeniny“. 

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 divadel-
ních představení. Za zmínku stojí představení Prodaná nevěsta v podání úpických ochotní-
lů. Legendární verzi představení, kterou vymyslel v osmdesátých letech kvartet královéhra-
deckých tvůrců z Divadla DRAK – Josef Krofta, Miroslav Klíma, Jiří Vyšohlíd a Petr Matásek 
uvedli ochotníci na Letní scéně Vyšehrad, jako dárek k 100. výročí založení samostatného Českoslo-
venského státu. Sklidili nebývalý úspěch a pro velký zájem se bude inscenace na Letní scéně opakovat  
i v roce 2019.

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.



Dramaturgii výstav roku 2018 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 etablovali na 
domácí profesionální výtvarné scéně. Představeni 
byli Josef Bolf, Jana Farmanová, Jiří Marek, Sil-
via Krivošíková, Monika Žáková, Daniel Hanzlík  
a Jakub Čuška.

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 byl 
vybrán Jakub Čuška student Akademie výtvarných 
umění, ateliéru Malba IV, škola Marka Meduny. 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 kul-
tuře, TV Praha (zpravodajství), Artyčok.tv, Český 
rozhlas Vltava, Hospodářské noviny, Lidové noviny, 
Art a Antiques, Protisedi.cz, Artalk.cz, Artmap.cz  
a další.



Výstavy 2018

Josef Bolf (nar. 7. 10. 1971 v Praze) - V letech 
1990-1998 vystudoval  Akademii výtvarných umění 
v Praze (prof. Jiří Načeradský, prof. Vladimír Koko-
lia, doc. Vladimír Skrepl). V roce 1995 studijně po-
býval v Konsthögskolan, Stockholm. V roce 1996 
studijně pobýval na Akademii der Bildenden Künste 
ve Stuttgartu. V roce 2006 se zúčastnil rezidenční-
ho pobytu Europäisches Künstlerhaus Oberbayern 
residency program ve Freisingu. V roce 2005 se stal 
finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Zúčastnil 
se programu ISCP – International Studio and Cu-
ratorial Program, scholarship v New Yorku (2007). 
V roce 2009 vyšla první větší samostatná autorova 
monografie s textem Tomáše Pospiszyla (Ed. Divus, 
Praha). Obdržel cenu Osobnost roku 2010. Člen 

Josef Bolf: All cats are grey
1.3. - 15.4. 2018

skupiny BJ (Bezhlavý jezdec, aktivní v letech 1998-
2002) s Jánem Mančuškou, Janem Šerých a Tomá-
šem Vaňkem. Od roku 1998 pravidelně vystavuje.

Jana Farmanová: We are family
20.4. - 3.6. 2018

Jana Farmanová (nar. 1970 v Nitře) – V letech  
1989 – 1996 absolvovala Vysokú školu výtvarných 
umení v Bratislavě (prof. Ján Berger). Patří mezi 
přední současné slovenské malířky věnující se figu-
rativnímu obrazu a aktualizaci malířské narace, která 
často přesahuje médium malby směrem k instalaci 
a práci s prostorem. Opakovaně vystavovala v ČR, 
například v rámci projektů Prievan (2006, GHMP, 
Praha), Resetting. Jiné cesty k věcnosti (2007-
08, GHMP, Praha), MB, MN, JF, RP, JK, TD (2008, 
Slovenský inštitút, Praha), 3 kapitola slovenského 
súčasného umenia (2009, Galerie Kritiků, Praha) 
nebo Jej svet (2016, OGV, Jihlava).



Jiří Marek (nar. 1991 v Brně) - V letech 2007-2011 
absolvoval Střední školu umění a designu v Brně 
(obor užitá malba, prof. Petr Veselý) a v letech 2011-
2017 Akademii výtvarných umění v Praze (Malba I, 
Škola prof. Jiřího Sopka; Kresba, Škola Jiřího Pe-
trboka). V letech 2012 a 2015 obdržel Ateliérovou 
cenu, v roce 2017 byl navržen na Cenu J. Hlávky. 
Vystavuje od roku 2010. V roce 2017 se zúčastnil 
Sympozia Jenewein v Kutné Hoře. Mezi výstav-
ní projekty, do kterých byl zařazen, patří například 
Černý koně (Adam Gallery, Brno, 2015), Přirozený 
svět / Natural World (Prague House, Brusel, 2016), 
nebo Sokolovský zázrak (Kostel sv. Antonína, Soko-
lov, 2018).

Jiří Marek: Something is still missing
7.6. - 22.7. 2018

mov) a v rámci projektů Jej svet – 6 současných 
slovenských umělkyň pracujících v médiu malby 
(Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava 2016) a Metastá-
zy obrazu (Topičův salon, Praha, 2017).

Silvia Krivošíková (nar. 1976 ve Zvoleně, Českoslo-
vensko) – V letech 1998-2004 absolvovala Vysokú 
školu výtvarných umení v Bratislavě (prof. Vladimír 
Popovič). V roce 2003 v rámci programu Erasmus 
studijně pobývala na Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto v Portu, kde potom také ně-
kolik let žila. V roce 2008 tam spoluzakládala Kubik 
Gallery. Od začátku roku 2012 žije a tvoří ve Vídni. 
Často vystavuje v Portugalsku a na Slovensku (např. 
projekt Kudy vede cesta ven?, Nitrianska galéria, 
2012). V Praze byla její tvorba představena v roce 
2013 v Galerii SPZ (Model pocitu / Schéma emoce), 
2014 v Galerii Petr Novotný (Komické figury & Aller-
lei) a v k.art.on Gallery (Empirikova konfigurace).  
V časopise Revolver revue č. 90/ 2013 vyšel s autor-
kou rozhovor. Naposledy vystavovala v ČR samo-
statně v roce 2017 (Figurace, Galerie Dům, Brou-

Silvia Krivošíková: GESICHTE
27.7. - 2.9. 2018



Monika Žáková: Reappearance
7.9. - 21.10. 2018

Monika Žáková (nar. 1987 v Praze) – V letech  
2006-2012 absolvovala Akademii výtvarných umění 
v Praze (ateliér Malba I, Škola prof. Jiřího Sopka).  
V roce 2009 prošla stáží v rámci AVU (ateliér  
Hostujícího profesora) a v roce 2011 studijně po-
bývala na Hochschule für Bildenden Künste (HfBK)  
v Drážďanech. V roce 2014 obdržela 3. místo v Ceně 
Kritiky pro mladou malbu s přesahy a v roce 2015 
byla přizvána k účasti na sympoziu Smalt Art (Vít-
kovice, Ostrava). Autorku zastupuje pražská Drdova 
Gallery. Naposledy jsme se mohli setkat s jejími díly 
na kolektivním projektu Ripple Effect (2017, Galerie 
Futura, Praha) a na samostatné výstavě Appearan-
ce (2018, Drdova Gallery, Praha). 

Daniel Hanzlík (nar. 1970 v Teplicích) – absolvoval 
v l. 1984-1988 Střední uměleckoprůmyslovou školu 
sklářskou v Železném Brodě a v letech 1989-1995 
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (ateliér Skla, 
prof. Vladimír Kopecký). Na přelomu let 1995-96 zís-
kal stipendium v Pilchuck Glass Shool (Seattle, USA) 
a v roce 2001 stipendium Egon Schiele Art Cent-
ra v Českém Krumlově. V roce 1996 obdržel cenu 
The Corning Prize (Corning Museum, USA) a v roce  
2001 cenu Purchase Award of Primorsko – Goran-
ska County (15th international triennial of drawings, 
Modern Gallery in Rijeka, Chorvatsko). V současné 
době vede společně s Pavlem Mrkusem ateliér Ti-
me-Based Media na Katedře Elektronického obra-
zu Fakulty umění a designu UJEP v Ústí n. Labem.  
V letošním roce představil dva samostatné projek-
ty (Vidět čas, GASK – Galerie středočeského kraje, 
Kutná Hora, společně s P. Mrkusem; Survivel Ru-
les, Zona Sztuki Aktualnej, Galerie Akademii Sztuki  

Tomáš Hanzlík: What are you doing?
25.10. - 2.12. 2018

w Szczecinie, Polsko, společně s P. Mrkusem). Le-
tos v dubnu také absolvoval pobyt v Keni, v městě 
Kilifi, kde se na Pwani University za FUD UJEP zú-
častnil mezinárodního projektu TICASS (Technolo-
gies of Imaging in Communication, Art and Social 
Sciencies). Jedním z výstupů tohoto pobytu je také 
vyšehradský projekt What are you doing?



Jakub Čuška (nar. 1989 v Bruntálu) – V letech 
2010-2014 studoval na PdF UP v Olomouci (obor 
Výtvarná tvorba pro ZUŠ), studia však nedokon-
čil. Od roku 2013 studuje na Akademii výtvarných 
umění v Praze (ateliér Malba IV, Škola prof. Martina 
Mainera). V současné době pokračuje ve studiu ve 
stejném ateliéru pod novým vedením (Škola Marka 
Meduny).  Na realizaci vyšehradského projektu se 
podílí AVU a Hlávkova nadace.

Jakub Čuška: Místo - Nemísto
7.12. - 23.12. 2018

Skládaný leták s textem kurátora k jednotlivým výstavám.



ČINNOST STAVEBNĚ-HISTORICKÉHO ÚSEKU 

Jedním z hlavních poslání Národní kulturní památky Vyšehrad je zachování genia loci této významné pa-
mátky, a s tím související  údržba a opravy nám svěřených nemovitých kulturních památek, hradeb a kase-
mat pro příští generace. 

Činnosti týkající se údržby a oprav jsou konzultovány s Národním památkovým ústavem a odborem památ-
kové péče Magistrátu hl.m.Prahy.

Se stabilním týmem projektantů, statiků a dodavatelů se nám daří úspěšně plnit náročnou stavební údržbu 
této naší kulturní památky. 

V roce 2018 postupovala činnost stavebně-historického úseku dle předběžného plánu stavebních prací, 
byla kontrolována v měsíčních intervalech na Kontrolních dnech za účasti zástupce Národního památkové-
ho ústavu a zástupce Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.

V tomto roce jsme pokračovali opravou hradeb a bastionů:

• spodní část bastionu sv. Leopolda – za „hřištěm“ u Cihelné brány
• nároží bastionu č. XXXIII ( z lešení nad Vratislavovou ul.) - dokončeno
• oprava hradebního zdiva Letní scény a redanu - dokončeno
• údržba kasemat
• průběžně se kontroluje a opravuje 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
odstraňování havarijních stavů 
Havarijní stav gotické zdi za infocentrem Špička – II.část, jejíž oprava byla zahájena po přidělení mi-
mořádných finančních prostředků v  prosinci 2017 pokračovala v roce 2018 za dohledu zástupců NPÚ  
a AÚ AVČR a statika, stavebního znalce Ing. Čermáka CSc. Destrukce tohoto úseku byla větší závažnosti 
a bylo nutno tuto část staticky dobře zajistit, neb slouží zároveň jako zeď opěrná . Práce byly dokončeny 
v listopadu 2018.

Oprava havarijního stavu části bastionu sv. Leopolda (č. XXXVIII ) a cihelného zábradlí nad balustrádou, 
kde byly zjištěny velké trhliny pokračovala v roce 2018, a tato část byla dokončena v červnu díky mimořád-
né neinvestiční účelové dotaci od zřizovatele z konce roku 2017. Při pracích na opravě zdiva byla na KD 
zjištěna větší míra degradace pískovcové balustrády a cihel v bezprostřední blízkosti. Bylo tedy přikročeno 
k opravě ze schváleného NIP a požádali jsme zřizovatele o možnost poskytnutí mimořádné neinvestiční 
dotace na tuto neodkladnou opravu. Mimořádné finanční prostředky nám byly schváleny a opravu jsme  
v říjnu 2018 dokončili.



Mimořádná účelová neinvestiční dotace od zřizovatele na opravu havarijního stavu části hradebního zdi-
va na parc.č. 126., která nám byla poskytnutav roce 2017 byla dočerpána v tomto roce a oprava se static-
kým zajištěním části hradebního zdiva byla dokončena i přes nepředvídatelnost většího rozsahu poškození 
než se předpokládalo,v prosinci 2018.

V závěru roku 2018 Národní kulturní památka Vyšehrad požádala o mimořádné účelové dotace na havárii 
části hradební zdi parc.č. 122 („studánka“) a obnovení vstupu do Podolských kasemat. Finanční pro-
středky jsme obdrželi v prosinci 2018 a stavební práce zahájili. Zřizovatele prosíme o přesun nevyčerpa-
ných finančních prostředků těchto dvou akcí do roku 2019.



Běžná údržba objektů zahrnovala v roce 2018 výměnu krytiny a opravu fasády objektu V Pevnosti 6, 
opravu a údržbu veřejných WC „za kostelem“ a celkovou opravu hlediště s podiem na Letní scéně.

V průběhu celého roku 2018 jsme průběžně opravovali povrchy chodníků a antiparkovacích sloupků  
v areálu Národní kulturní památky a pokračovali v opravě dalšího úseku parkových cest, a to směrem od 
poloviny bastionu XXXV. k Leopoldově bráně. 
Byly také opraveny některé vitríny v areálu.

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



Spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR

V roce 2018 se týmu archeologů podařilo potvrdit existenci předrománské stavby - centrální trikonchy  
z druhé poloviny 10. století, jejíž základové zdivo se nachází částečně pod budovou Starého děkanství  
a částečně pod základy baziliky svatého Vavřince. Stavba má mimořádný historický význam, jež přesahuje 
rámec Vyšehradu. V současnosti probíhá odborné zpracování nálezů a dalších získaných poznatků na od-
borných pracovištích.



ÚSEK PARKŮ

Vyšehradské parky ve správě NKP Vyšehrad zaujímají rozlohu 13 hektarů a roste zde 1019 stromů. Parky 
jsou zavlažovány převážně vltavskou vodou a hnojeny kompostem vlastní provenience. V roce 2018 probí-
haly přípravné práce pro památkový záměr Vyšehradu a zrodila se myšlenka hospodaření s odpadní vodou.

V rámci údržby probíhaly úklidy, zimní údržba cest a sněhová pohotovost, odstranění náletových a po-
škozených keřů, kácení suchých stromů a rizikové kácení na skále u nábřeží, krácení dřeva a dovoz do 
Infocentra Špička, drcení větví na štěpky a jejich užití ke kompostování a k mulčování výsadeb, řezy živých 
plotů, prořezání a jarní vyhrabání trávníků, seče, hnojení a podzimní hrabání listí, pletí záhonů, živých plotů 
a nových výsadeb, obnova živých plotů a výměna pletiva v zábradlí na Pravých Šancích, zvýšená péče 
o vysazené potomky památných stromů, kompostování, péče o trvalky a růže, bezpečnostní a zdravotní 
řez stromů, dvě seče porostů skály a korun hradeb horolezeckou technikou, údržba a opravy závlahového 
systému, kontroly a údržba hřišť, údržba mlatových cest, opravy dlažby, čištění studní. Byla dokončena 
výměna prken na parkových lavicích za dubová. Ve spolupráci s Technologiemi Hlavního města Prahy jsme 
zajistili výměnu zemních svítidel veřejného osvětlení na Akropoli za nová, odolnější. Zajišťujeme také opra-
vy veřejného a slavnostního osvětlení a případné opravy dalších sítí ve spolupráci s jejich správci. Opět 
jsme zajistili sezónní květinovou výzdobu oken budovy ředitelství, údržbu její zahrádky, nádvoří a veřejností 
velmi ceněnou vánoční výzdobu smrku na dětském hřišti.



V rámci služeb proběhl servis dětského hřiště a obnova informačních tabulí, péče o vinici a zpracování 
hroznů, průzkumy provedení památkových záměrů v ČR, instalace stromové stříšky nad kmenovou dutinou 
v koruně lípy u purkrabství, úprava porostů nad novou budovou učiliště na pozemku 36/1, vyspravení ka-
menného koberce před sochou sv. Vojtěcha a penetrace povrchu cesty u gotického sklepa..

Ve spolupráci se spolkem Ekodomov a Výzkumným 
ústavem zemědělské techniky v Praze – Ruzyni  
pořádáme na kompostárně v Ekocentru exkurze  
pro děti a studenty i pro dospělou veřejnost,  
v r. 2018 pro 495 účastníků. V ceně vstupného je 
publikace Poselství stromů, vydaná NKP Vyšehrad 
v roce 2016.

Spolupracujeme na projektu MHMP Pražské vini-
ce. Spolu s Vyšehradskou kapitulou a MHMP jsme 
zajistili prezentaci vyšehradských vinic v rámci Ví-
kendu pražských vinic 8.- 9.6.2018.

K provedení prací jsme zakoupili kačírek na dětské hřiště a borku k živým plotům, pletivo a spojovací ma-
teriál do zábradlí na hradbách, Ligustrum (ptačí zob) k obnově živého plotu, hnojivo, travní semeno, trvalky 
k dosadbám, a barvy na zábradlí a na herní prvky.

Vyšehradské parky tvoří důstojný rámec pro kulturní 
a společenské akce v areálu národní kulturní památ-
ky.



Rok 2018 byl na Vyšehradě věnován oslavám významného výročí 100 let od založení Českoslovenkého 
státu. Během roku jsme zrealizovali několik akcí věnovaných tomuto významnému datu, společenské akce, 
výstavy ale i vzdělávací pořady.  Podařilo se nám také rozšířit nabídku edukativních programů o pořad vě-
novaný vzniku republiky s názvem „Ať žije republika“, který v naší nabídce zůstane i v následujících letech. 
Zájem návštěvníků nás utvrdil, že lidé si významné události rádi připomínají, a to nás inspirovalo v práci na 
přípravách dalších akcí, které budou věnované významným výročím v roce 2019, jako je například výročí 
30 let od Sametové revoluce nebo 100 let od založení československé měny.

Dalším významným počinem roku 2018 bylo pro nás vydání nového kapesního průvodce po Vyšehradě  
s názvem „Tváře Vyšehradu“. Autorem publikace je Ing. Arch. Petr Kučera a odborným garantem Mgr. La-
dislav Varadzin, Ph.D.. Průvodce je rozdělen dle období a témat – Královský hrad, Město hory Vyšehrad, 
Barokní pevnost a Národní symbol.Text je pak doplněn o popis 40 objektů s dosud nezveřejněnými foto-
grafiemi a vizualizacemi.

V roce 2018 jsme opravili hlediště a jeviště Letní scény tak, že je prostor důstojný pro diváky i herce. V roce 
2019 jsme připraveni opravit objekt zázemí účinkujících, které je skryto za hradební zdí za jevištěm.
Zahájili jsme přípravu pro obnovení vstupu do Podolských kasemat, které bychom rádi znovu zpřístupnili 
veřejnosti koncem roku 2019. 

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

Pro větší komfort návštěvníků ohledně plateb jsme  zažádali OPP MHMP o možnost umístění bankomatu  
v ulici  V Pevnosti v blízkosti domu „Popelky Biliánové“. 

Hospodaření organizace bylo v roce 2018 v souladu s upraveným neinvestičním příspěvkem.  Závazné 
ukazatele jsme dodrželi.  Návštěvnost areálu Národní kulturní památky Vyšehrad je velmi ovlivněna po-
větrnostními podmínkami. Rok 2018 byl příznivý  jak na počet platících návštěvníků, tak i na výši tržeb ze 
vstupného i prodeje propagačních materiálů.

Opravy námi spravovaných nemovitých kulturních památek se nám daří realizovat především pochopením 
závažnosti nutnosti mimořádných oprav a pravidelné údržby  naším zřizovatelem.  Mimořádné neinvestiční 
dotace byly v roce 2018 určeny převážně na odstranění havarijního stavu hradebních zdí. V závěru roku 
2018 nám byly poskytnuty finanční prostředky na stavební akce, které nemohly být v roce 2018 dokončeny. 
Dovolujeme si požádat zřizovatele o převod těchto nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2019.

ZHODNOCENÍ ZÁVĚRŮ ROKU 2018

V Praze dne 5. února 2019

Ing. František Stádník
ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad
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