
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD

ZPRÁVA O VÝSLEDKU  
HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021



Národní kulturní památka Vyšehrad
příspěvková organizace hl. m. Prahy

V Pevnosti 159 / 5b
128 00 Praha 2

E sekretariat@praha-vysehrad.cz
T +420 241 410 348

Předkládá Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D.
ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad

V Praze dne 10. 2. 2022



ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 20212020 2
SEKREtARiÁt ŘEDitELE ............................................................................ 3 3
Archiv NKP Vyšehrad .................... .................................................................... 3
Badatelská a průzkumná činnost ..................................................................3
Spolupráce s ostatními subjekty  ................................................................. 4
ÚSEK PROGRAMU A PROPAGACE ......................................................6 4
Stálé expozice a prohlídkové okruhy  .........................................................6
Programová činnost v komorním sále Starého purkrabství ..............7
Program pro veřejnost a mimořádné akce  .............................................. 8
Spolupořadatelské akce  ...................................................................................9
Letní scéna Vyšehrad  .........................................................................................10
Galerie Vyšehrad ..................................................................................................11
Vizuální identita a propagace  ........................................................................13
ÚSEK SPRÁVY MAJEtKU .............................................................................14 1
Koncepční činnost ............................................... ...............................................14
Podklady a průzkumy  ........................................................................................16
Projektová příprava .............................................................................................17
Mimořádné akce nad rámec běžné údržby  ............................................. 18
Stavební činnost  .................................................................................................. 19
Veřejná prostranství  ...........................................................................................20
ÚSEK EKONOMiKY A PROVOZU............................................................22 1
ZHODNOCENÍ ZÁVĚRŮ ROKU ...............................................................23 
2020 16

ObSAH



2

ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021020

Základním posláním Národní kulturní památky Vyšehrad, příspěvkové organizace hlavního města Prahy je správa 
historického majetku města, rehabilitace, prezentace a popularizace jedinečné památkové lokality, která je sou-
částí Pražské památkové rezervace, zapsané na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Specifikum Vyšehradu spočívá v tom, že se na relativně malém, jasně vymezeném území kumuluje velké množství 
funkcí a významů, ať už historických nebo současných. Vyšehrad není jen kulturní památkou a národním i duchov-
ním symbolem, je to živá součást města, jeho klidová zóna, oblíbené místo odpočinku a vycházek, místo s bohatým 
společenským a kulturním vyžitím a zároveň atraktivní turistický cíl, nejen pro zahraniční, ale především pro české 
návštěvníky a Pražany. Vyšehrad je také komunitou lidí, kteří zde žijí a působí, a ojedinělou přírodní lokalitou v sa-
mém srdci města. V tom spočívá jeho jedinečnost v českém i celoevropském kontextu.

Kumulace většího počtu lidí klade značné nároky na údržbu svěřených nemovitých památek, veřejných prostran-
ství a městské zeleně. Spolu s prezentací, propagací a popularizací celostátního významu Národní kulturní památky 
Vyšehrad jde o službu veřejnosti, která není provázena ziskem. Posláním naší organizace je kromě správy majetku 
ve vlastnictví hl. m. Prahy také rozvíjení badatelské činnosti, podpora současné kultury a vyvažování zájmu návštěv-
níků, místních a ostatních aktérů v území. Za tímto účelem aktivně spolupracujeme s úřady a institucemi, které 
sídlí na Vyšehradě nebo v jeho okolí, jako jsou: Královská kolegiátní kapitula a římskokatolická farnost u kostela  
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Jedličkův ústav a školy, Správa pražských hřbitovů, pracoviště Archeologického 
ústavu Akademie věd ČR, Úřad městské části Praha 2 a okrsková služebna Městské policie Praha 2.
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během roku byla významně rozvíjena vlastní badatelská a průzkumná činnost, která představuje jednu z hlavních 
náplní činnosti NKP Vyšehrad. Dále se podařilo uzavřít memoranda o spolupráci s několika blízkými organizacemi 
a institucemi: Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, městskou částí Praha 2, Muzeem hl. 
m. Prahy, Kongresovým centrem Praha, Prague City tourism a Národním zemědělským muzeem. Další memoranda 
připravujeme. 

Po celý rok probíhala intenzivní spolupráce s Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě ohledně 
vzájemné koordinace stavebních záměrů a programových akcí. V rámci memoranda o spolupráci jsme si navzájem 
umožnili využívat k našim aktivitám prostory baziliky sv. Vavřince a kostela Stětí sv. Jana Křtitele s kaplí Panny Ma-
rie Šancovské. Společně jsme začátkem října slavnostně odhalili a požehnali rekonstruovaná boží muka. Zároveň 
jsme vydali společnou informační mapu pro návštěvníky Vyšehradu, která je bezplatně k dispozici jak v našich 
objektech, tak v bazilice sv. Petra a Pavla. Společně jsme rovněž pořádali Česko-německý piknik, veřejnou akci u 
příležitosti 75 let od vzniku spolku Ackermann-Gemeinde.

V červnu jsme podepsali memorandum o spolupráci s Městskou částí Praha 2. Na jejím základě máme v Novinách 
Prahy 2 pravidelné „Vyšehradské okénko“, kde poskytujeme aktuální informace a zajímavosti. V srpnu nám paní 
starostka Mgr. Jana Černochová poskytla záštitu pro konání historické výroční akce „Vyšehrad 1741“. V koordinaci 
s Prahou 2 jsme se také zapojili do akcí k výročí sv. Ludmily.   

Archiv NKP Vyšehrad
V roce 2020 obnovený archiv NKP Vyšehrad dnes čítá kolem 800 položek: stavebních dokumentací, studií, prů-
zkumů a plánů, 1769 historických fotografií a ostatních grafických výstupů a 3077 novinových výstřižků Pražské 
informační služby, týkajících se Vyšehradu a jeho okolí. Archiv je rozdělen na tři části: archiv stavebně-historic-
ký, archiv programu a propagace a archiv sekretariátu ředitele. Ve spolupráci s institutem plánování a rozvoje  
hl. m. Prahy pokračuje jeho postupná digitalizace, na které se během zimní a jarní vlny epidemie COViD-19 podí-
leli také zaměstnanci naší organizace z uzavřených návštěvnických provozů. Kromě digitalizace jsme se věnovali 
rovněž zlepšení podmínek uskladnění dokumentů, a to pořízením nových uzamykatelných skříní a průběžným 
sledováním mikroklimatu (teploty a vlhkosti) v místnosti archivu.

Badatelská a průzkumná činnost   
     
během roku jsme se soustředili především na shromáždění podkladů pro zpracovávaný Generel vyšehradského 
opevnění. Získali jsme několik desítek nových skenů historických plánů, fotografií a dokumentů z Archivu hl. m. 
Prahy, Muzea hl. m Prahy, Národního filmového archivu, Kriegsarchiv Wien a biblioteca Universitaria di bologna. 
Plánovaná služební cesta do Kriegsarchiv Wien byla kvůli situaci ohledně epidemie COViD-19 opakovaně odložena  
a doufáme v její uskutečnění v roce 2022. Studium získaných materiálů vede k novým zajímavým poznatkům nejen 
o stavebně-historickém vývoji vyšehradského opevnění, ale také o proměnách zástavby a veřejných prostranství  
v areálu NKP Vyšehrad i jeho okolí.      

SEKREtARiÁt ŘEDitELE
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V jarních měsících proběhla 2. etapa geodetického zaměření opevnění, v rámci které byly doplněny pohledy na 
vnitřní strany obvodových hradeb a zaměřeny samostatné opěrné zdi v areálu související s hradebním systémem. 
Zároveň proběhla 2. etapa 3D skenování podzemních prostorů, během které byly ke skenům vyšehradských ka-
semat doplněny skeny Gotického sklepa a kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Možnost odhalení vzájemných prostoro-
vých souvislostí přináší v porovnání s dochovanou archivní dokumentací nečekaná zjištění a pomáhá směrovat další 
nedestruktivní průzkumy. Jedním z nich byl zkušební georadarový průzkum, který proběhl na dvou lokalitách na 
podzim 2021. Jeho výsledkem byla lokalizace zaniklé studny v ploše bastionu č. 35 a zpřesnění představy o vztahu 
prostoru kostela Stětí sv. Jana Křtitele k zaniklému středověkému opevnění, jehož fragmenty jsou patrně docho-
vány v bastionu č. 34. Další georadarové průzkumy jsou plánovány v severním úseku opevnění u Cihelné brány.

Spolupráce s ostatními subjekty

V roce 2021 pokračovala spolupráce s vyšehradským pracovištěm Archeologického ústavu Akademie věd České 
republiky v rámci plánování a dohlížení nad průběhem údržbových pracích, stejně jako na konzultaci návrhu fy-
zických modelů středověké podoby vyšehradských církevních staveb a vyšehradské zbrojnice pro připravovanou 
expozici. během roku probíhala rovněž jednání o možnostech rozšíření spolupráce na monitoringu stavu arche-
ologických památek a plánování badatelských průzkumů v areálu NKP Vyšehrad formou uzavření memoranda  
o rámcové spolupráci. V září 2021 proběhla inspirativní návštěva pracoviště AÚ AVČR na Pražském hradě, zaměřená 
na způsoby monitoringu a konzervace středověkých památek na archeologickém nalezišti pod třetím hradním 
nádvořím.

Rekonstrukce ulice V Pevnosti
V první polovině roku proběhla kompletní rekonstrukce 
ulice V Pevnosti v úseku od křižovatky s ulicí K Rotundě 
k Cihelné bráně. V rámci akce, která probíhala ve spo-
lupráci a na náklady Technické správy komunikací hl. 
m. Prahy, byla opravena historická křemencová dlažba 
vozovky, včetně výměny podloží, a štípaná chodníková 
mozaika ze sliveneckého mramoru. během prací došlo 
k nálezu historické dlažby ulice V Pevnosti z roku 1845, 
která byla zdokumentována a zachována. V rámci akce 
došlo také k obnově historické dlažby v Cihelné bráně a 
úpravě chodníkových ploch u křižovatky s ulicí K Rotun-
dě, kde došlo k jejich snížení a zapuštění obrubníku tak, 
aby byl umožněn komfortnější pohyb osob se sníženou 
schopnotí pohybu. 
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Zatravnění pásu podél Štulcovy ulice
V koordinaci s výměnou kabelového vedení slavnostního osvětlení, kterou na podzim realizovala technologie hl. m. 
Prahy, došlo k odstranění nevhodného štěrkového povrchu z pásu podél Štulcovy ulice u baziliky sv. Petra a Pavla 
a jeho následnému zatravnění.

Přesun služebny Městské policie 
během podzimu došlo k přestěhování okrskové služebny Městské policie hl. m. Prahy z tzv. Kanovnického dvora na 
adrese K Rotundě 3/16 přímo do budovy ředitelství NKP Vyšehrad na adrese V Pevnosti 159/5b. Ve spolupráci s ve-
dením Obvodního ředitelství Městské policie Praha 2 a Městskou částí Praha 2 byly upraveny prostory v suterénu 
budovy, zajištěn prostor pro odstavení služebních motorek a instalováno nové označení v souladu s koncepcí vi-
zuální očisty NKP Vyšehrad. Slavnostní otevření služebny pro veřejnost se uskutečnilo dne 1. října za účasti ředitele 
Městské policie hl. m. Prahy ing. Eduarda Šustera.   

Lípa Popelky Biliánové
Ve spolupráci se Správou pražských hřbitovů jsme na jaře při příležitosti 80. výročí úmrtí vyšehradské spisovatelky 
Popelky biliánové vysadili památnou lípu, potomka památné lípy z Chorušek u Mělníka, kterou vypěstoval VÚKOZ 
Průhonice. Vysazení se zúčastnil náměstek primátora  hl. m. Prahy ing. Petr Hlubuček.    
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Prvních pět měsíců roku 2021 bylo významně ovlivněno vývojem epidemie COViD-19. Všechny návštěvnické ob-
jekty byly v souvislosti s opatřeními vlády České republiky uzavřeny a začaly se postupně otvírat v dubnu a květnu. 
Celková návštěvnost objektů ve správě naší organizace klesla na necelých 46 000 návštěvníků, což je zhruba 40% 
návštěvnosti období před epidemií COViD-19. V letním období jsme se zapojili do podpůrného programu návštěv-
nosti a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy V Praze jako doma. Program byl českými návštěvníky 
Vyšehradu využíván, podíl na celkovém počtu návštěvníků v objektech, kde program fungoval, činil v červenci  
a srpnu zhruba deset procent.

Programové akce byly rušeny v celém spektru nabídky Vyšehradu. termíny rušených akcí jsme se snažili přesouvat 
do období, kdy bylo možné program nabízet, to se nám ve většině případů dařilo, ale některé naplánované akce 
nebylo možné uspořádat ani v náhradním termínu. týkalo se to například festivalu pro děti od 10 měsíců do 3 let 
KUK! a dále většiny nedělních dětských představení. Vládními opatřeními a uzavřením škol bylo také podstatným 
způsobem zkráceno období, kdy se školy účastní našich edukačních programů. V červnu a zejména od poloviny 
září až do listopadu, se ale zájem škol o naše edukační programy projevil naplno, takže jsme v roce 2021 nakonec 
realizovali celkem 58 programů pro téměř 1 400 dětí.

ÚSEK PROGRAMU A PROPAGACE

Stálé expozice a prohlídkové okruhy

Koncem května 2021 jsme mohli začít nabízet víkendové prohlídkové okruhy Tváře Vyšehradu, zaměřené pře-
devším na Pražany a české návštěvníky. Zájem ze strany veřejnosti byl vysoký, a proto jsme v roce 2021 začali 
nabízet také kratší prohlídku Vyšehradu ve všední dny pod názvem Podvečerní procházka Vyšehradem. tato 
procházka byla časově koncipována tak, aby zájemci mohli stihnout i večerní představení na Letní scéně v rámci 
festivalu Metropolitní léto hereckých osobností.

Tváře Vyšehradu – Královský hrad
Prohlídkový okruh je zaměřen na nejstarší historii a pamětihodnosti Vyšehradu spojené s českými panovníky a vy-
šehradskou církevní kapitulou. Součástí prohlídky je pozoruhodný kostel Stětí sv. Jana Křtitele a fragmenty baziliky 
sv. Vavřince. Návštěvníci poznají, jak ve středověku vypadala knížecí a královská akropole s kamenným románským 
mostkem a vyšehradské opevnění s bránou Špičkou.

Tváře Vyšehradu – Barokní pevnost
Prohlídkový okruh je zaměřen na vojenskou minulost Vyšehradu a jeho úlohu v rámci pražského opevnění. Součástí 
prohlídky jsou Martinské kasematy, tajemné podzemní chodby, budované v rámci bastionového opevnění. Ná-
vštěvníci poznají vyšehradské brány a také nově otevřené Podolské kasematy, přestavěné za druhé světové války 
na protiletecké kryty.

Tváře Vyšehradu – Národní symbol
Prohlídkový okruh je zaměřen na báje a pověsti spojené s počátky české státnosti. Součástí prohlídky jsou vyše-
hradské parky a pozoruhodné příběhy zdejších soch a pomníků. Návštěvníci se dozví o bohaté stavební činnosti 
vyšehradské kapituly spojené se jmény vlasteneckých proboštů Václava Štulce a Mikuláše Karlacha. Součástí pro-
hlídky je i vyšehradský hřbitov s hrobkou Slavín.

Stálá expozice Historické podoby Vyšehradu v Gotic-
kém sklepě pochází z roku 2006 a v následujících letech 
předpokládáme její rekonstrukci, stejně jako úpravu au-
diovizuální expozice Vyšehrad v dějinách pražského 
opevnění v prostorách Cihelné brány. Podoba nových 
expozic vzejde z architektonické soutěže, kterou plá-
nujeme vypsat v návaznosti na Dramaturgickou kon-
cepci NKP Vyšehrad na podzim roku 2022. V předstihu 
jsme nechali zhotovit fyzické modely vyšehradských 
církevních staveb a vyšehradské zbrojnice, které 
doplnily model brány Špička a model středověké podo-
by Vyšehradu z konce roku 2020.
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Programová činnost v komorním sále Starého purkrabství

Dramaturgie Národní kulturní památky Vyšehrad se již několik let zaměřuje především na dětského diváka a na 
rodiny s dětmi. Hlavní dramaturgickou linku tvoří edukativní programy pro školy, víkendové programy pro děti  
a jejich rodiče a spolupořadatelské akce pro širokou veřejnost. Programová nabídka byla prvních pět měsíců zcela 
pozastavena. byl rušen naplánovaný nedělní program pro rodiny s dětmi i festival pro nejmenší diváky KUK! Pro-
gram v komorním sále Starého purkrabství mohl být obnoven až v červnu. Od června se také opět mohly konat 
akce pro veřejnost v plenéru.

Edukační programy pro školy
Aktuálně máme v nabídce osm edukativních programů. Jedná se o programy pro širokou věkovou skupinu dětí 
od předškolní třídy mateřské školy až po studenty středních škol a gymnázií. V naší nabídce máme níže uvedené 
edukativní programy:

Staré pověsti české   předškoláci až 4. třída ZŠ
Turnaj krále Karla   1. až 2 třída ZŠ
Libuše                  2. až 4. třída ZŠ    
Budíme češtinu    2. až 5. třída ZŠ     
Ať žije republika!    3. až 5. třída ZŠ     
Mise Vyšehrad     4. až 7. třída ZŠ a primy víceletých gymnázií
Výprava     8. a 9. třída ZŠ a primy a sekundy víceletých gymnázií
Totalita - rudá léta    8. a 9. třída ZŠ, 1. a 2. ročník gymnázií a SŠ

V říjnu a listopadu 2021 se nám podařilo uvést nový edukační program totalita – rudá léta, určený pro žáky 8. a 9. 
tříd základních škol, žáky tercie a kvarty víceletých gymnázií a studenty prvních dvou ročníku gymnázií a středních 
škol. Od všech zúčastněných pedagogů i studentů máme velmi příznivé ohlasy.

Totalita - rudá léta je komponovaný vzdělávací pro-
gram, který se věnuje období komunistické totality 
v Československu v 50. letech 20. století. Propojuje 
příběhy známých i neznámých postav z naší historie 
a interaktivně zapojuje studenty prostřednictvím her 
a úkolů. tvůrci čerpali z metod zážitkové pedagogiky, 
dramatické výchovy a činnostního učení. Většina pro-
gramu se odehrává v unikátních prostorách nově ote-
vřených Podolských kasemat. 

Podvečerní procházka Vyšehradem
Návštěvník je proveden Vyšehradem a dozví se něco  
o pověstech, nejstarší historii a nakonec je původcem 
nepozorovaně doveden k Letní scéně Vyšehrad. Pro-
hlídka začíná v infocentru Špička, pokračuje na knížecí 
a královské akropoli a vyšehradském hřbitově se Slaví-
nem. Nakonec je návštěvník doveden částí kasemat, 
která není běžně přístupná veřejnostiz Cihelné brány  
k Letní scéně.

Stejně jako v minulých letech jsme i v roce 2021 nabízeli 
na objednávku komentované prohlídky Vyšehradu pro 
skupiny také v několika světových jazycích, ale zájem  
o ně byl v souvislostí s epidemií výrazně menší.
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Program pro veřejnost a mimořádné akce
Samostatnou programovou linku na Starém purkrabství tvoří již tradičně program pro rodiny s dětmi. Jedná se pře-
devším o nedělní pohádková představení, kterých se ale letos citelně dotkla vládní opatření v souvislosti s epidemií 
COViD-19. Nakonec jich bylo uvedeno pouze 18.
Proto jsme, když to po dlouhé uzavírce šlo, uspořádali v parku na knížecí a královské akropoli Den dětí na Vyše-
hradě. Dopoledne bylo odehráno několik představení pro úplně nejmenší diváky pod názvem miniKUK! a odpo-
ledne pak byly v parku na programu pohádky zejména pro děti předškolního věku. Pohádky v parku byly pro děti 
přístupné za dobrovolné vstupné. Na dni dětí s námi spolupracovali i pořadatelé virtuální galerie VyšeArt, kteří pro 
děti připravili výtvarně-hudební dílnu.

V roce 2021 jsme si v rámci mimořádných akcí připomněli také výročí spojená s historií Vyšehradu.

Poslední srpnový víkend jsme uspořádali akci Vyšehrad 1741, která připomněla období před 280 lety, kdy byl 
Vyšehrad a celá Praha obléhána a následně obsazena francouzskými, bavorskými a saskými vojsky. Jde o dobu, 
kdy na habsburském trůně seděla první rok Marie terezie a kdy se mezi Rakouskem a Pruskem rozpoutal konflikt 
známý jako Slezské války. Návštěvníci mohli vidět mimo jiné ukázky vojenského ležení, stany s dobovými řemesly 
či historickou kuchyni. Vyvrcholením programu byla přehlídka vojsk a rekonstrukce boje o Vyšehrad. Akce byla 
návštěvníky velmi kladně přijata a byla pro veřejnost přístupná zdarma. Konala se s finančním přispěním a pod 
záštitou starostky MČ Praha 2 Jany Černochové. Vzniklo také krátké video, které je umístěno na našem Youtube 
kanálu @prahavysehrad.
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Dalším výročím, které jsme si v roce 2021 připomněli, 
bylo 1100 let od smrti svaté Ludmily. Zájemcům jsme 
nabídli speciální prohlídku Po stopách svaté Ludmily 
na Vyšehradě a také netradiční představení pro rodiny 
Legenda o svaté Ludmile a svatém Václavu. Jednalo 
se o dvě mimořádná představení s loutkami v podzem-
ním sále Gorlice. 

K výročí 17. listopadu jsme dospělým a teenagerům na-
bídli speciální dobrodružnou hru Totalita - rudá léta, 
která vycházela z nového komponovaného programu 
pro školy. 

Spolupořadatelské akce
Jako spolupořadatel se Národní kulturní památka Vy-
šehrad podílela na organizaci několika akcí pro širokou 
veřejnost. Všechny spolupořadatelské akce musely 
nově splňovat podmínky pro konání akcí na Vyšehradě 
- Manuál využívání veřejných prostranství. tento interní 
metodický materiál vymezuje jednak prostory, kde lze 
kulturní a společenské akce pořádat, a stanovuje také 
další podmínky a pravidla například ohledně jejich roz-
sahu, podoby a doprovodné prodejní části.

Vzhledem k trvající epidemii COViD-19 jsme se letos 
podíleli jako spolupořadatelé na několika akcích, kte-
ré zvaly své návštěvníky na individuální procházky po 
Vyšehradu. Jednalo se zejména o venkovní sportovní 
charitativní hru Vyšehradem pro kolíček, kterou po-
řádala Nadace Jedličkova ústavu. A virtuální galerii 
VyšeArt. v jejímž rámci bylo možné na třinácti místech  
v parku shlédnout a poslechnout výtvarná a hudební 
díla studentů Akademie výtvarných umění, Akademie 
múzických umění a Vysoké školy uměleckoprůmyslo-
vé v Praze. Všechna díla byla vytvořena v návaznosti 
na místo, na kterém je divák sledoval na svém chytrém 
telefonu prostřednictvím QR kódu umístěném na vy-
stavené ceduli. Studenti spjatí s VyšeArtem s námi také 
realizovali výtvarně hudební dílnu pro děti v rámci dne 
dětí.

V náhradním červnovém termínu proběhlo zahájení  
13. ročníku putovní výstavy Má vlast cestami pro-
měn. Hlavním pořadatelem této akce je spolek Ces-
tami proměn. Výstava přináší svědectví o příznivých 
proměnách zanedbaných míst a sídel napříč naší zemí. 
Slavnostní zahájení proběhlo 17. 6. ve slušivé komorní at-
mosféře v tzv. topolce, kde pak do 30. 6. následovala 
samotná výstava. 

V rámci programu pátého ročníku festivalu Na den 
pod zem, který zpřístupňuje veřejnosti mnohdy těžko 
dostupné a někdy zcela neznámé podzemní prostory 
Prahy, byly otevřeny Podolské kasematy, které vznikly v 
průběhu 17. století jako jedna z částí systému vyšehrad-
ských podzemních chodeb. Po roce 1938 byly uprave-
ny na protiletecké kryty a později kryty civilní obrany.  
V 50. a 60. letech se zde scházeli tzv. Vyšehradští jezdci 
a jejich následovníci, pouliční gangy pražské mládeže, 
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Letní scéna Vyšehrad
Od začátku června do konce srpna se na Letní scéně 
Vyšehrad konal již 18. ročník Metropolitního léta he-
reckých osobností, které ve spolupráci s naší organi-
zací pořádá Divadlo Studio Dva. Celkem bylo na Letní 
scéně odehráno 70 představení a čtyři samostatné kon-
certy Moniky Absolonové, Dana bárty, Anety Langerové 
a slovenské herečky a zpěvačky Szidi tobias. i přes ztí-
ženou situaci, související s vládními opatřeními ohledně 
pandemie COViD-19, byla celková návštěvnost Letní 
scény vysoká, a to téměř 22 000 návštěvníků.

V září se pak na Letní scéně konalo ještě několik akcí 
jako například druhý charitativní Koncert rocku pro 
spolek Hvězdy dětem, na kterém vystoupili ivan Hlas, 
Lešek Semelka a další rockové legendy. Dále pak jubilej-
ní 10. ročník akce Vyšehradský voříšek, slavnostní den 
pro všechny pejsky a jejich páníčky. 

revoltující proti komunistickému režimu. V 70. letech bylo přístupové schodiště do podzemních chodeb zasypáno 
a koncem roku 2019 obnoveno. Podolské kasematy jsou od června 2020 součástí prohlídkového okruhu tváře Vy-
šehradu – barokní pevnost.

V neděli 8. srpna jsme se podruhé zapojili do festivalu otevřených budov Open House Praha 2021, který se konal 
již po sedmé. K této příležitosti jsme veřejnosti otevřeli správní budovu (ředitelství), postavenou v letech 1999–
2001 podle návrhu architekta Vladimíra Faktora. V rámci bezplatných komentovaných prohlídek návštěvníci na-
hlédli do pracovny ředitele a dozvěděli se o uměleckých dílech, dokumentujících bohatou kulturní a programovou 
činnost organizace. Navštívili také zahradnické zázemí, kde se dozvěděli, jak probíhá údržba vyšehradských parků.

V sobotu 7. srpna se u příležitosti 75 let od založení 
spolku Ackermann-Gemeinde konal na Vyšehradě Čes-
ko-německý piknik. Celodenní akce měla za cíl oslavit 
česko-německé přátelství a přiblížit různé podoby kul-
turních i lidských vazeb mezi Čechy a Němci. bohatý 
program se konal po celém areálu Vyšehradu včetně 
baziliky sv. Petra a Pavla, knížecí a královské akropole, 
Starého purkrabství, Galerie Vyšehrad, kostela Stětí sv. 
Jana Křtitele a budovy ředitelství NKP Vyšehrad.

Na začátku září proběhl na Vyšehradě již 18. ročník inter-
aktivního festivalu pro rodiče a jejich děti VyšeHrátky 
2021. Ve všední dny festival nabídl dopolední program 
pro školy a odpoledne pro širokou veřejnost. Na víkend 
organizátoři přichystali bohatý program - divadelní bo-
jovku, pohádky, workshopy, promítání, dílny, koncerty  
a mnoho dalšího.

Kromě výše uvedených akcí se Národní kulturní památ-
ka Vyšehrad podílela na organizaci dalších kulturních 
programů v areálu Vyšehradu i v komorním sále Staré-
ho purkrabství. Za zmínku stojí dlouhodobá spoluprá-
ce s Jedličkovým ústavem, který v areálu uspořádal 
nejen charitativní hru Vyšehradem pro kolíček, ale 
také například charitativní Běh pro Jedličku 2021.  
S městskou částí Praha 2 jsme spolupracovali na umístě-
ní několika stanovišť jejich stopovací soutěže Putování 
Prahou 2 po stopách kněžny Ludmily.
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Galerie Vyšehrad

Dramaturgii výstav pro rok 2021 připravil kurátor, kritik a historik umění Petr Vaňous, který se dlouhodobě speciali-
zuje na proměny malby a obrazu v rámci vizuální kultury a v podmínkách současné informační společnosti. Výstavní 
koncepce se zaměřuje na mladé a nejmladší autory vyjadřující se malbou, tvorbou obrazu, kresebným projevem  
a příbuznými médii.

V uplynulé sezóně byli veřejnosti představeni autoři mladé generace, kteří se rychle etablovali na domácí profe-
sionální výtvarné scéně. První dvě výstavy byly původně plánovány ještě v sezóně 2020, ale musely být přesunuty  
s ohledem na situaci kolem epidemie COViD-19. Jednalo se o výstavu Filipa Černého a studentky Akademie vý-
tvarných umění Jitky Petrášové.

Filip Černý (*1975) ve své malbě dlouhodobě projevuje 
smysl pro neustálou aktualizaci tradičních výrazových 
prostředků. S formální proměnou malířského přístupu 
se transformuje také rovina samotné obrazové sdělnos-
ti.  Věcnost v obrazech Filipa Černého prochází jakousi 
řízenou technologickou „de-materializací“. Ocitáme se 
uprostřed světa nejasných kontur, záhadných alogic-
kých pseudo-prostorů, ve světě vizuálních nápovědí, 
podprahových emocí a nálad. Vyšehradská výstava na-
zvaná Čtyři denní doby už svým názvem reviduje všu-
dypřítomné automatismy ve zrychleném vnímání pod-
nětů.  

Birgit Fischer: WLCM (9. 7. – 29. 8. 2021)
V Praze působící německá vizuální umělkyně birgitt 
Fischer (*1972) pracuje s motivy lidského maskování, 
mimikry, s šifrováním a kódováním. Obsahová ambiva-
lence jejích děl je podpořena svébytnou ironií a humo-
rem, který rozpouští přítomnost rozporuplných pocitů 
bezvýchodnosti a rezignace. Autorčina vyšehradská vý-
stava, jejíž název WLCM je šifrou turistického oslovení 
„welcome“, zahrnovala obrazy z různých souborů, které 
se tu prolínají, aby vytvořily rozporuplnou atmosféru 
panující ve společnosti v době těsně post-covidové,  
ve které stále přetrvávají pochybnosti o konci pande-
mie a o tom, jak to vlastně všechno skutečně bylo.

Filip Černý: Čtyři denní doby (3. 6. – 4. 7. 2021)

Jitka Petrášová: KUNĚROL (11. – 30. 5. 2021) 
Posluchačka Akademie výtvarných umění v Praze (*1981) 
ve své malbě tematizuje „návrat v čase“. Ve svých ob-
razech se prostřednictvím volených situací a dobových 
věcných atributů znovu dotýká paměti a vzpomínek 
spojených se silnými zážitkovými momenty (rozhodnutí, 
odloučení, revolta). V rovině tematizace prolíná faktic-
ké, archivně doložitelné scénáře se sny, nebo používá 
motiv snu k očistě nesnesitelné každodenní banality, 
jež se dá „přežít“ pouze konstrukcí paralelních realit, 
jak tomu bývá nejčastěji právě v dětství a dospívání. 
Výstava KUNĚROL obrací pohled do světa krystaliza-
ce lidského vědomí a formování specifické citlivosti  
u dozrávajícího subjektu. Na realizaci výstavy se podílela 
Hlávkova nadace. 
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Daniel Pitín (*1977) patří mezi nejvýraznější představite-
le současné mladší české malby. Dlouhodobě se zabývá 
proměnami a aktualizací malířské iluze. V rámci static-
kého média obrazu se zajímá o nové formy „popisnosti“ 
ve vztahu k pohyblivému obrazu. Fascinuje jej trans-
formace celého „vyprávěcího pole“, vztah statických 
výrazových prostředků k všudypřítomné zkušenosti  
s časovými médii a naopak. Výstava v Galerii Vyšehrad 
nazvaná iNKORPORACE představila výběr nových prací 
převážně z posledního roku, tedy z období pandemie  
a dočasně pozměněných společenských podmínek.

Daniel Pitín: INKORPORACE (3. 9. – 3. 10. 2021)

Marek Meduna: Random Shuffle Mess (8. 10. – 28. 11. 2021)
Marek Meduna (*1973) ve své práci sdružuje věci, od-
kazy a směry, které se vzájemně vylučují, přemazávají 
a pohlcují. Volba média je racionální a účelová i intu-
itivní či náhodná. Kde Většina usiluje o to získat pro 
své jméno také tvar, Meduna obrazně řečeno záměrně 
rozstřihává svůj rodný list, aby postavil „princip reality“ 
na hlavu. Otevírá si tím schopnost odosobnění, kterou 
lze ale realizovat a naplňovat pouze koncepčně, avšak 
o to důsledněji. Svět forem je natolik pestrý, nakolik je 
lhostejný k tomu, kdo se jich chápe, aby si je přivlastnil. 
Cílem tu není obraz jako rozpoznatelná identita, nýbrž 
jako stopa čehosi, co se neustále, jako záhyb, přesklá-
dává. 

Annemari Vardanyan: In search of freedom (3. – 23. 12. 2021)
Čerstvá absolventka pražské Akademie výtvarných 
umění, Annemari Vardanyan (*1994) se prostřednic-
tvím tvorby vyrovnává se svým arménským původem. 
Obrazy zpravidla inscenuje jako rafinovaně propracova-
nou figurální scénu zasazenou do interiéru. Zalidňují je 
členové rodiny a přátelé, častý je výskyt autoportrétu. 
Úzkostně zpracované, naturalisticky prokreslené detaily 
v důsledku odcizují. Prostory nejsou zabydlené. Všude 
jakoby se vznášela pociťovaná „dočasnost“, odkaz na 
jakýsi „tranzitní“, otevřený, nedokončený čas, který je 
plný neklidu a vnitřního očekávání, jak bude započatý 
příběh pokračovat. Na realizaci výstavy se podílela Hláv-
kova nadace.
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Vizuální identita a propagace

během roku jsme pokračovali v implementaci nové vizuální identity NKP Vyšehrad, kterou jsme vysoutěžili v roce 
2020. Ve spolupráci s Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla a městskou částí Praha 2 propagujeme  
a popularizujeme Vyšehrad jako atraktivní cíl pro návštěvníky i místní. 

Od července 2021 máme v Novinách Prahy 2 bezplatně k dispozici pravidelnou rubriku Vyšehradské okénko,  
v rámci které informujeme o aktuálním programu a dění na Vyšehradě. Noviny vychází 12x ročně v nákladu 30 000 
kusů a jsou distribuovány do všech domácností na Praze 2. Volně k rozebrání jsou i v našich infocentrech. Autorem 
textů je český herec Ondřej Novák, který pro naši organizaci spravuje také facebookový a instagramový profil  
@prahavysehrad, kde zveřejňujeme další aktuality a zajímavosti. 

Nové webové stránky a e-shop
V návaznosti na novou vizuální identitu NKP Vyšehrad jsme v první polovině roku 2021 realizovali nové webové 
stránky www.praha-vysehrad.cz. Kromě základních informací o naší organizaci, stálých expozicích, prohlídkových 
okruzích a aktuálním programu je na novém webu dostatek informací k historii a důležitým místům a budovám  
v areálu Vyšehradu. Grafickou podobu stránek navrhl Jan Matoušek a Miroko Maroko.  

Na nový web navazuje také e-shop, který byl spuštěn na podzim roku 2021. Na e-shopu jsou v prodeji publikace  
a upomínkové předměty z Vyšehradu. 

Upomínkové předměty 
V roce 2021 jsme rozšířili škálu upomínkových předmětů z Vyšehradu. Realizovali jsme zejména ilustrované omalo-
vánky a sérii drobných předmětů pro děti s tématikou starých vyšehradských pověstí. Omalovánky jsou doplněny 
krátkými obsahy jednotlivých pověstí, je použito větší písmo, aby se děti mohly na textech take učit číst. ilustrace 
vytvořila výtvarnice Dorota branna a grafické zpracování omalovánek připravilo studio Miroko Maroko.  

Informační mapa
V první polovině roku jsme ve spolupráci s vyšehradskou kapitulou zpracovali novou informační mapu areálu NKP 
Vyšehrad, která je distribuována bezplatně v našich infocentrech, expozicích a v bazilice sv. Petra a Pavla. V mapě 
jsou vyznačena všechna významná místa a objekty na Vyšehradě, informační centra, veřejné toalety, občerstvení 
a další body zájmu. Rovněž jsou zde uvedeny základní návštěvnické informace, kontakty, expozice a nabídka ko-
mentovaných prohlídek. Doplněk představuje pamětní kartička s místem pro šest vyšehradských razítek, která jsou 
umístěna v našich návštěvnických objektech. 



14

Úsek správy majetku v roce 2021 pokračoval v naplňování nové koncepce správy Národní kulturní památky Vy-
šehrad v návaznosti na schválenou Koncepční studii veřejných prostranství jak v oblasti realizace a údržby, tak  
v oblasti přípravy podrobnějších koncepčních dokumentů a projektů. Jedná se především o Generel vyšehradské-
ho opevnění, Rešerši a koncepci řešení erodujících svahů a technický audit závlahového systému. 

V oblasti vnitřní organizace byl úsek personálně konsolidován v oddělení stavební činnosti, které následně proved-
lo podrobný interní audit technického stavu všech spravovaných objektů a prostranství v areálu a nastavilo režim 
jejich pravidelné kontroly. V roce 2021 proběhla dvě výběrová řízení na dodavatele služeb bOZP a PO a služeb 
spojených s péčí o zeleň přístupnou pouze horolezecky. Zároveň byla zahájena příprava výběrového řízení na do-
davatele služeb spojených s péčí o vyšehradské parky. 

Činnost úseku dále pokračovala dle plánu prací a byla kontrolována na pravidelných kontrolních dnech investora 
za účasti zástupce památkového dohledu Generálního ředitelství Národního památkového ústavu a zástupce Ar-
cheologického ústavu AV ČR. Náročnou údržbu a opravy svěřených památek provádíme se stabilním týmem stati-
ků, projektantů a ověřených dodavatelů, kteří mají mnohaleté zkušenosti se stavebními pracemi a technologiemi, 
uplatňovanými v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad.

Činnost úseku se v roce 2021 soustředila především do oblasti koncepční a projektové činnosti, mimořádných akcí 
a údržby svěřených objektů a veřejných prostranství.

ÚSEK SPRÁVY MAJEtKU

Koncepční činnost

Pracovníci NKP Vyšehrad prezentovali v průběhu roku 2021 koncepce i zkušenosti z rozvoje areálu Vyšehradu při 
těchto příležitostech:

•	 Prezentace Koncepční studie veřejných prostranství NKP Vyšehrad na výboru pro územní rozvoj, 
územní plán a památkovou péči ZHMP, výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní 
prostředí ZHMP a výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahr. vztahy ZHMP.

•	 Prezentace Koncepční studie veřejných prostranství NKP Vyšehrad na 7. jednání Komise RHMP Rada 
světové památky UNESCO.

•	 Prezentace přístupu k péči o NKP Vyšehrad pro pracovníky Národního památkového ústavu, územní 
odborné pracoviště Praha.

•	 Workshop „Kompostování prakticky i teoreticky“ pro Výzkumný ústav Silva taroucy pro krajinu  
a okrasné zahradnictví.

•	 Přednáška v rámci předmětu Praktika i. pro studenty oboru Zahradní a krajinářské realizace.

•	 Prezentace Generelu vyšehradského opevnění na mezinárodní konferenci WtA CZ – Sanace a re-
konstrukce staveb.

•	 Prezentace koncepčního přístupu ke správě NKP Vyšehrad v rámci 15. ročníku konference „Člověk, 
stavba a územní plánování“.  
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Interní systém sledování technického stavu
Na jaře 2021 byl zaveden nový systém důsledného evidování, sledování a vyhodnocování technického stavu ob-
jektů a prostranství v areálu NKP Vyšehrad. Na základě digitální evidence promítnuté do prostorového plánu pra-
covníci úseku po vyhodnocení nutnosti zásahu kumulují dílčí problémy do větších logických celků, které jsou 
řešeny komplexními projekty. Systém se během roku osvědčil, protože umožňuje pružnější a efektivnější správu 
svěřeného majetku.  

Generel vyšehradského opevnění 
Koncem roku 2020 a počátkem roku 2021 byl zhodnocen dosavadní přístup k údržbě a opravám hradebního 
systému NKP Vyšehrad, založený na principu plošného opravování jednotlivých úseků hradeb, a to jak z hlediska 
metodiky a citlivosti přístupu k historickým stavebním konstrukcím, tak z hlediska celkové efektivity a finanční 
nákladnosti. Na základě diskuzí s příslušnými interními a externími specialisty a správci obdobných areálů bylo roz-
hodnuto o vytvoření jednotného koncepčního dokumentu popisujícího stavebně historický vývoj opevnění, jeho 
současný stavebně technický stav a koncepci oprav, resp. údržby hradeb. tento materiál je v českém prostředí 
ojedinělý a poslouží jako podklad pro dlouhodobé plánování údržby a oprav, stejně jako navazující badatelskou 
činnost, směřující k prohloubení našich znalostí nejen o Vyšehradu, ale celém pražském novověkém opevnění.

Rešerše a koncepce řešení erodujících svahů
Eroze svahů je jedním z dlouhodobých problémů parkově upravených veřejných prostranství uvnitř areálu. Zpra-
covaná dokumentace identifikuje příčiny eroze, popisuje režimová, biotechnická a technická řešení. Dokument, 
který byl pozitivně přijat garantem území z GŘ NPÚ, bude podkladem pro projektovou přípravu a realizaci jednot-
livých protierozních opatření.  
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Monitoring vegetace
V návaznosti na geobotanický průzkum z roku 2020 
byl zahájen dlouhodobý monitoring vegetačních ploch 
uvnitř i vně areálu NKP Vyšehrad. Monitorováno je cel-
kem 32 ploch. Jedná se jak o plochy návštěvnicky frek-
ventované, tak i polopřírodní společenstva v nepřístup-
ných lokalitách. Cílem monitoringu je:
•	 sledování účinku extenzivní seče v méně frekven-

tovaných místech; 

•	 sledování stavu nejcennějších společestev teplo-
milných trávníků na vltavské stráni

•	 monitoring plánovaných zásahů do ruderálních les-
ních společenstev s cílem změnit jejich druhovou 
skladbu na porosty blízké potenciální přirozené ve-
getaci mapované v tomto území

Technický audit závlahového systému
Vzhledem k chybějícím podkladům a ke zjištěným problémům hydraulického, elektrického i softwarového charak-
teru na automatickém závlahovém systému NKP Vyšehrad byl v druhé polovině roku zahájen kompletní technický 
audit. Současně je zpracovávána aktualizace a digitalizace mapových podkladů všech etap budování závlahového 
systému v areálu. 

Podklady a průzkumy

Dle charakteru zjištěných poruch a závad bylo v roce 2021 přistoupeno ve vybraných případech k provedení po-
sudku, průzkumu a měření, které jsou základním podkladem pro navazující projektovou činnost. 

Na začátku roku byla zpracována expertní zpráva Stanovení materiálových vlastností historických cihel z naleze-
ného fragmentu barokního opevnění v lokalitě Florenc, které byly převezeny na Vyšehrad k druhotnému využití při 
opravách vnějšího pláště hradeb. Zkoušky mechanicko-fyzikálních a chemických vlastností cihel prokázaly, že jsou 
historické cihly v překvapivě dobrém stavu a je možné jejich využití v rámci lokálních oprav.    
  
Koncem roku byl zpracován posudek technického stavu s vyhodnocením poruch a doporučením k opravě u pro-
sklených konstrukcí Starého purkrabství a ředitelství vykazujících známky degradace a zatékání. 

Vzhledem k projevům degradace vlivem vlhkosti byly dále provedeny sondy a průzkumy v průjezdu táborské brá-
ny a v krovu Galerie Vyšehrad. V obou případech bylo přistoupeno k zahájení projektové přípravy. byly provedeny 
průzkumy barevnosti fasád objektů č.p. 6 a 12 v ulici V Pevnosti. 

V souvislosti s opravou hydroizolačních vrstev nad vý-
znamným archeologickým nalezištěm románského 
mostu v prostoru akropole bylo zahájeno roční měření 
vnitřního klimatu. Zároveň je měřeno vnitřní klima v pro-
storu tzv. mlatové chodby v objektu Starého purkrabství.  
V obou případech bude měření a následné vyhodnoce-
ní podkladem pro určení optimálních režimových opat-
ření směřujících ke stabilizaci hodnotných historických 
konstrukcí vyskytujících se v obou prostorech. 

V prvním čtvrtletí proběhlo statické posouzení svahu 
vně areálu NKP Vyšehrad nad č.p. 42 v ulici Neklanova,  
a to v návaznosti na vyčištění svahu od náletové vegeta-
ce. Statik doporučil odklizení uvolněné suti, která vzniká 
postupným rozpadem starých nefunkčních opěrných 
zídek a schodišť. K naplnění tohoto doporučení bylo 
vzápětí přistoupeno. Dále bylo doporučeno posouzení 
stavu svahu každoročně opakovat. V současnosti je svah 
stabilní a provozně bezpečný.  
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Dále byl proveden restaurátorský průzkum dosud ano-
nymních kamenných fragmentů v kostele Stětí sv. Jana 
Křtitele s návrhem na jejich přemístění do nově vznika-
jícího depozitáře v suterénu správní budovy NKPV. Pro 
potřeby projektové přípravy byl geodeticky zaměřen 
objekt Galerie Vyšehrad a byly připraveny podklady, ge-
ometrické plány pro rozdělení pozemků, pro chystanou 
změnu zřizovací listiny naší organizace. 

Projektová příprava

Obnova zábradlí hradebního okruhu
V souvislosti s dokončenou Koncepční studií veřejných prostranství bylo přistoupeno k projektové přípravě výmě-
ny stávajícího, po estetické i bezpečnostní stránce nevhodně řešeného zábradlí hradebního okruhu. Ve spolupráci 
s projektanty a se souhlasem autorů koncepční studie byl zpracován architektonický návrh, který byl prezentován 
a konzultován s garanty NKP Vyšehrad z GŘ NPÚ. Výsledná podoba zábradlí byla následně ověřena fyzickým mo-
delem. Zároveň se podařilo pro obnovu zábradlí na celém hradebním okruhu získat souhlas odboru výstavby MČ 
Prahy 2. V současné době je projekt připraven pro následné kroky, tj. výběrové řízení na dodavatele a realizaci. 

Studie interiéru informačních center
V návaznosti na plánovanou úpravu části objektu veřejných toalet v ulici V Pevnosti pro nové informační centrum, 
které se přesune z objektu Špička, bylo přistoupeno ke zpracování studie interiéru jak pro nové informační cent-
rum, tak pro stávající informační centrum v Cihelné bráně. Cílem je sjednotit jejich vizuální vzhled mj. i v návaznosti 
na novou vizuální identitu NKP Vyšehrad. 

Studie nového informačního a orientačního systému
V návaznosti na schválenou Koncepční studii veřejných prostranství NKP Vyšehrad byla zpracována studie nového 
informačního a orientačního systému, který je tvořen rozcestníky se směrovými šipkami, informačními totemy, vit-
rínami a výstražnými cedulkami. Doplňkové prvky představují tabule a výstrče na budovách. Materiálové a barevné 
řešení prvků vychází z požadavků Manuálu tvorby veřejných prostranství a Manuálu kultivované Prahy. Grafické 
pojetí vychází z nové vizuální identity NKP Vyšehrad.  

Redukce vlivu pronikání povrchové vody do průjezdu Táborské brány
V druhé polovině roku bylo přistoupeno na základě výsledků průzkumu a sledování projevu vlhkosti ke zpracování 
dokumentace a postupu redukce jejího negativního vlivu na táborskou bránu, která je umístěna přímo v pevnost-
ním valu. 



18

Návrh závlahového systému
V souvislosti s obnovou smíšeného záhonu v Soběslavo-
vě ulici byl zpracován projekt kapkové závlahy ve stupni 
DSP a DPS po celé délce průběžného záhonu. Současně 
byl zpracován projekt kapkové závlahy vinice v oko-
lí budovy Starého purkrabství, jejíž budoucí realizace 
zjednoduší péči a zvýší výnosy dotčených ploch.  

Mimořádné akce nad rámec běžné údržby

Obnova Soběslavovy ulice
V průběhu roku 2021 proběhla ve dvou etapách výměna živičného povrchu Soběslavovy ulice za kamennou dlažbu 
podle projektu z roku 2019. byla tak prakticky ukončena dlouho probíhající obnova pěších cest v areálu NKP Vyše-
hrad spojená s náhradou dožilých živičných povrchů za dlážděné. Obnova Soběslavovy ulice byla pojata komplex-
ně a s důrazem na provedený detail jak stavební, tak zahradní složky. 

V rámci akce byl zpracován projekt smíšeného rabata podél tzv. kapitulní zdi s pnoucími i tvarovanými vegetačními 
prvky. Projekt se inspiruje místní historií (odkazy na přemyslovskou historii, kapitulu, středověké prapočátky areá-
lu) a akcentuje pohledovou atraktivitu v rámci všech ročních období. Nahrazuje tak předchozí přestárlé výsadby. 
Zároveň byly odstraněny nevzhledné treláže včetně nevhodně řešeného oplocení záhonů a byly realizovány nové, 
esteticky lépe zapadající do veřejného prostoru.
 
Zároveň byl obnoven stávající mobiliář, lavičky a odpadkové koše, jejichž umístění bylo optimalizováno ve vazbě 
na potřeby návštěvníků. Proběhla také příkladná restaurátorská obnova historického litinového zábradlí a předza-
hrádky před objektem Starého děkanství. 

Oprava božích muk
Pod dohledem garanta GŘ NPÚ byla provedena restaurátorská obnova božích muk u kostela Stětí sv. Jana Křtitele 
v ulici V Pevnosti, která jim vrátila původní podobu doloženou archivními podklady. byl sanován sokl a okolí uprave-
no tak, aby boží muka lépe odolávala vlivu povětrnosti. Slavnostní odhalení a požehnání se uskutečnilo dne 7. října 
za účasti zástupců vyšehradské kapituly a MČ Praha 2.   

Oprava zatékání do prostoru románského mostku
Na základě pozitivního hodnocení výsledku opravy části zastřešení naleziště románského mostu provedené 
koncem roku 2020 bylo přistoupeno k opravě další části v prostoru akropole. Akce probíhala v jarních měsících  
a spočívala v obnově hydroizolační vrstvy a obnově přilehlého zábradlí. Po zbytek roku bylo prováděno sledování 
funkčnosti opět s pozitivním výsledkem.   
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Adopce laviček
Na základě podnětu veřejnosti byl pilotně vyzkoušen projekt „adopce laviček“ tj. možnost veřejnosti fyzicky pro-
mítnout svůj vztah k Vyšehradu formou cedulky osazené na lavičce se jménem a krátkým textovým popisem. byla 
definována jak formální, tak smluvní pravidla. Cílem je podchycení a podpoření identity Vyšehradu jako místa 
setkávání a vzpomínek. V posledním čtvrtletí 2021 byla adoptována první lavička, která se nachází v Karlachových 
sadech poblíž sochy probošta Karlacha. 

Stavební činnost

Údržba hradeb
V jarních měsících roku 2021 byly dokončeny opravy hradeb, zahájené v předchozím roce. Jednalo se o část kurtiny 
mezi Cihelnou bránou a bastionem 38 a část ravelinu před Cihelnou bránou, která byla provedena včetně odstra-
nění nepůvodní ohradní stěny a osazení nového zábradlí. V souvislosti s touto akcí byl částečně snížen přilehlý 
terén, odstraněny nevhodné dřeviny a nadbytečné zábradlí jakožto přípravné práce pro chystanou revitalizaci 
plochy ravelinu a bývalého hřiště u Cihelné brány.  
   
V souvislosti s přípravou Generelu vyšehradského opevnění byl komplexně vyhodnocen technický stav hradebního 
systému a na základě jeho poměrně pozitivního výsledku byla údržba hradeb soustředěna v roce 2021 pouze na 
krizová místa, dokud nebude potvrzena nová koncepce oprav. V tomto období byly provedeny lokální opravy jako 
například oprava hradební zdi nad Neklanovou ulicí a oprava vyhlídky u Galerie Vyšehrad. 

Větší opravy byly zahájeny v prostoru tzv. studánky v ploše kurtiny mezi bastiony 33 a 34, kde pokračuje oprava 
havarijního stavu v roce 2018 sesuté části cihelného pláště a soklu hradby. Oprava je prováděna pod dohledem 
garanta GŘ NPÚ podle odpovídající dokumentace a archivních dokumentů, díky kterým byl obnoven již ztracený 
původní detail pískovcového soklu.

Údržba objektů
V průběhu roku byla prováděna standardní údržba objektů spočívající především v zajištění provozuschopnosti  
a odpovídajícího technického stavu. Jmenovitě byly provedeny především:
•	 opravy vstupních vrat a mříží ke Gotickému sklepu, kostelu Stětí sv. Jana Křtitele, výměna zámků Galerie Vy-

šehrad, Cihelné brány aj. 
•	 oprava a sanace zatékání anglických dvorků v objektu ředitelství. 
•	 oprava prasklin na Starém purkrabství.
•	 generální oprava výtahu v objektu ředitelství.
•	 v návaznosti na nové nájemní smlouvy byly opraveny prostory v přízemí táborské brány a v bytových jednot-

kách objektu čp. 12 (dům Popelky biliánové)

V souvislosti s výběrem nového dodavatele činností spojených s bezpečností práce a požární ochranou a s při-
hlédnutím k výsledkům celkového auditu byly provedeny kompletní revize zařízení a technologií ve svěřených 
objektech. Zároveň byl nastaven nový systém a lhůtník jejich kontrol.
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Veřejná prostranství

Veřejným prostranstvím NKP Vyšehrad byla v roce 2021 věnována intenzivní pozornost. Vyjma významných kulti-
vačních zásahů v podobě obnovy Soběslavovy ulice a jejího okolí (viz výše) probíhala řada drobných zásahů smě-
řujících k celkové kultivaci a zlepšování technického stavu. 

Očista veřejných prostranství
V průběhu roku 2021 proběhla postupná očista veřejných prostranství od prvků a konstrukcí, které buď zcela či 
částečně ztratily smysl, byly nevhodně umístěné nebo se jednalo o relikty dočasných konstrukcí. Jednalo se záro-
veň o prvky, které byly bariérami či jinak degradovaly veřejný prostor. Odstraněny byly např. novodobě umístěné 
kameny v parku, sloupky a zábradlí bez zjevné funkce, vzdušná nefunkční vedení, duplicitní informační a jiné 
bannery, cedule apod. 

Údržba zeleně 
Stromy, kterých je ve správě NKP Vyšehrad 1002 ks, jsou hlavním kompozičním a prostorotvorným prvkem vy-
šehradských parků. Péče o ně sestává především z průběžných výchovných, zdravotních a bezpečnostních řezů, 
jejichž provádění vychází jak z dat evidovaných v programu Stromy pod kontrolou, tak z operativního vyhodnocení 
odborníky. V roce 2021 byl arboristou detailně zhodnocen stav 90 ks stromů vybraných na základě kompletního 
dendrologického průzkumu z roku 2020 a byla navržena pěstební opatření, která budou realizována v roce 2022. 
V zimě byly provedeny průklesty, k větším zásahům vč. rizikového kácení bylo přikročeno zejména po silném větru 
21. 10., který způsobil polomy. Výsadby nových stromů byly prováděny zejména v prořídlých stárnoucích skupinách 
na svazích kolem vstupu do sálu Gorlice (13 ks – duby, břízy, habry), byla nahrazena pokácená meruňka před ředi-
telstvím NKP. Při příležitosti 80. výročí úmrtí vyšehradské spisovatelky Popelky biliánové byla na jižní šanci vysazena 
památná lípa – potomek památné lípy z Choroušek u Mělníka, kterou vypěstoval VÚKOZ Průhonice. 

Keře zapěstované do volně rostoucího tvaru nebo pěstované ve volných skupinách tvoří obvodové pláště parko-
vých ploch na jižních šancích, v okolí Soběslavovy ulice a na akropoli, a dále porosty svahů v přírodně krajinářských 
partiích. V předjaří byl proveden u části z nich zmlazovací řez, plošně pak ve Vratislavově ulici na skalnaté partii 
pod hradbami. Živé ploty byly dvakrát až čtyřikrát za sezónu (dle taxonu) tvarovány a následně přihnojeny kom-
postem. 

Květinové záhony v Karlachových sadech, Štulcových sadech, před ředitelstvím a v Soběslavově ulici jsou prv-
kem, který do parků vnáší sezónním kvetením proměnlivost a podtrhuje časně jarní až podzimní aspekty. Součástí 
jejich každoroční péče je pletí, zpětné řezy, dosadby uhynulých rostlin, pravidelné přihnojování a doplňková zá-
livka. V pravidelných cyklech po 7–10 letech vyžadují obnovu, protože dojde k přirozenému rozpadu kompozice, 
přemnožení části taxonů a úhynu jiných. K obnově záhonů vč. zřízení nového vegetačního profilu, nového zřízení 
kapkové závlahy, opěrného systému pro pnoucí rostliny a oplocení záhonu došlo v Soběslavově ulici, a to v ná-
vaznosti na rekonstrukci povrchu komunikace. Dále byl obnoven květinový záhon v okolí sochy sv. Jana Nepo-
muckého po dokončení restaurátorských prací na soše, a dále byl rozšířen záhon ve Štulcových sadech. Celkem 
byla obnovena plocha cca 230 m2 květinových záhonů. V krajinářských partiích (nad opěrnou zdí ul. V Pevnosti, 
ekocentrum kompostárna) byly v celkové ploše 250 m2 provedeny výsevy směsi krátkověkých kvetoucích bylin, 
které budou poprvé kvést v sezóně 2022. 

Trávníky tvoří spolu se stromy základ kompozice vyšehradských parků. Je kladen důraz na jejich rozmanitost a 
schopnost unést vysokou návštěvnickou zátěž při pořádání kulturních a společenských akcí. Na korunách hradeb, 
v parku Pod Hradbami, vyšehradské skále a na svahu u ředitelství NKP Vyšehrad jsou ponechávána polopřírodní 
společenstva charakteru stepních a lučních trávníků, která jsou svou povahou blízká původní vegetaci a vyžadují 
pouhé dvě až tři seče ročně bez přihnojování. Ostatní trávníky jsou pobytového charakteru, snášející vysokou 
zátěž. Péče o ně obnáší pravidelnou seč dle potřeby a průběhu srážek (dvakrát až čtyřikrát měsíčně v průběhu 
vegetační sezóny), dvě až tři přihnojení kompostem ročně, zavlažování automatickou závlahou, prořezávání, sběr 
a odvoz materiálu na vyšehradskou kompostárnu. V rámci botanického monitoringu byla uvnitř i vně hradeb roz-
šířena mozaikovitá seč porostů na 32 lokalit, kde je seč prováděna jen dvakrát ročně a současně je botanikem 
pořizován fytocenologický snímek přítomného společenstva. 



21

Hřiště 
Dětské hřiště Ze starých pověstí českých je oblíbenou lokalitou pro děti školou povinné i předškolní v dopro-
vodu rodičů. Ztvárněním napomáhá k seznámení dětí se starými českými bájemi. Údržba zahrnuje péči o herní prv-
ky, povrchy včetně doplňování materiálů dopadových ploch, pítko a další mobiliář. Vyžaduje pravidelné týdenní, 
měsíční a čtvrtletní kontroly a roční revizi, na jejímž základě byly v roce 2021 napraveny drobné technické závady.
Vícegenerační hřiště s cvičebními prvky v prostoru před vstupem do sálu Gorlice je vyhledávané sportovci  
i návštěvníky všech generací. V listopadu 2021 proběhla revize. byl odstraněn dosavadní kolotoč, protože vzhledem 
k jeho stáří (cca 20 let) nebylo možné nahradit poškozená ložiska novým prvkem tak, aby dodavatel ručil za jeho 
provozní bezpečnost. 

Parkové cesty
Proběhla kompletní oprava mlatových cest – očištění obrusné vrstvy a doplnění prosívky. V Karlachových sadech 
v okolí sochy sv. Jana Nepomuckého došlo kvůli přetrvávajícímu zbahnění k výměně celého souvrství za minerál-
ní povrch Parkdecor, který umožňuje rychlejší zasakování vod. Ve Štulcových sadech byl vyměněn povrch dvou 
cestiček z původních kamenných nášlapů na mlat. V případě dlážděných cest byla prováděna průběžná oprava a 
doplňování kamenné dlažby vč. podkladu a zásypu. V zimě byla udržována schůdnost chodníků, schodů a vybra-
ných parkových cest. 

Mobiliář
byla prováděna průběžná údržba mobiliáře – nátěry, drobné opravy, odstraňování nápisů, samolepek, reklam. Po 
dokončení restaurátorských prací byl obnoven nátěr na ozdobném plůtku kolem sochy sv. Jana Nepomuckého. Po 
poškození vandaly byla opravena všechna (3 ks) pítka ve veřejném prostoru – proběhla výměna ventilů. Průběžně 
byla čištěna fontána v Karlachových sadech.

Automatický závlahový systém
Závlahový systém čerpající vodu z Vltavy byl odborně zprovozněný v dubnu současně s provedením servisu hlav-
ních čerpadel. V průběhu roku bylo zapotřebí několika oprav systému. V návaznosti na rekonstrukci povrchu v So-
běslavově ulici bylo nutno posunout řadu trysek, obnovit rozvody pod souvisejícím záhonem a nově na něm zřídit 
kapkovou závlahu. Na základě na podzim zahájeného auditu závlahového systému došlo k řadě úprav, zejména 
odstranění regulačních ventilů, výměně poškozených kabelů a vadných dekodérů. V listopadu byl automatický 
závlahový systém odborně zazimován. 

Úklidy 
Úklidy probíhají průběžně na každodenní bázi v rámci celého areálu. Jejich četnost byla v průběhu zimního a jarní-
ho lockdownu zvýšena v souvislosti s výrazným navýšením počtu návštěvníků. Úklidy v obtížně přístupných lokali-
tách jsou pravidelně prováděny horolezci (koruny hradeb, vyšehradská skála, park Pod Hradbami). bylo provedeno 
vyčištění studen v areálu. Nad rámec pravidelných úklidů došlo také na doporučení statika k odklizení uvolněné 
suti ve svahu po parkem Přemyslovka nad čp. 42 v Neklanově ulici. 

Vyšehradské vinice 
Vinice Vyšehradu se nachází podél vyhlídkové cesty hradebního okruhu poblíž Starého purkrabství. Jsou koncipo-
vány jako střešní zahrady na mělké navážce nad sklepy a zbytky palácových budov. Navazují na středověkou tradici 
a jsou atraktivním prvkem pro návštěvníky. Jsou zde pěstovány odrůdy Marlen (červená), Festival a bianca (bílé), 
které jsou vedeny „na hlavu“ na akátových kůlech a jsou ošetřovány ručně. Víno se stáčí do lahví o objemu 0,75 l, je 
neprodejné a slouží k propagaci Vyšehradu. V roce 2021 bylo vyprodukováno celkem 165 l vína, z toho 50 l suchého 
červeného a 170 l bílého zemského vína. 
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ÚSEK EKONOMiKY A PROVOZU

Kromě běžné účetní, personální a mzdové agendy organizace a agendy spojené s evidencí majetku a doplňkovou 
činností se jsme se ze začátku roku 2021 věnovali dokončení modernizace kancelářského nábytku a iCt infrastruk-
tury s cílem zvýšit kvalitu pracovního prostředí a efektivitu práce. 

během roku proběhla aktualizace účetního programu Gordic, včetně zřízení vzdáleného přístupu, a nákup nových 
programů pro správu pokladny, knihy faktur a bankovních účtů. V souběhu probíhala školení pracovníků ekono-
mického úseku. 

Rovněž byla dokončena kompletní revize vnitřních předpisů organizace a realizováno několik výběrových řízení na 
nové dodavatele služeb, nájemce bytové jednotky a provozovatele občerstvení. Cílem bylo zefektivnění běžné 
agendy, úspora nákladů a zvýšení výnosů v doplňkové činnosti z krátkodobých i dlouhodobých nájmů. 

V závěru roku byla pořízena nová centrální kopírka, která kromě nových možností tisku a skenování přinese další 
úsporu nákladů.
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ZHODNOCENÍ ZÁVĚRŮ ROKU 2020

Rok 2021 byl stejně jako rok předcházející ve znamení omezení souvisejících s epidemií COViD-19. Kromě pokra-
čujícího propadu návštěvnosti, která se pohybovala kolem 50% oproti roku 2019, se projevila také ve sníženém ne-
investičním příspěvku od zřizovatele na provoz naší organizace. Výpadek financování jsme nahrazovali rozumným 
čerpáním investičního fondu naší organizace, důsledným hledáním úspor na straně běžných nákladů a zvyšováním 
zisku na straně krátkodobých i dlouhodobých pronájmů. Výši vstupného do našich objektů a na programové akce 
se nám podařilo zachovat stejnou jako v předcházejícím roce. Koncem roku jsme se začali potýkat s důsledky ros-
toucí inflace, zvyšujících se cen energií a stavebních prací.

Přes veškeré výše uvedené nesnáze považujeme rok 2021 za mimořádně úspěšný. V první řadě se podařilo dokon-
čit organizační změny a s tím spojenou personální obměnu zaměstnanců započatou v roce 2020 v souvislosti s 
příchodem nového ředitele. během roku se podařilo přenastavit a zaběhnout nový komplexní systém správy Ná-
rodní kulturní památky Vyšehrad a navázat řadu nových kontaktů a možností spolupráce s veřejným, akademickým  
a neziskovým sektorem. Ačkoliv se plody této spolupráce projeví naplno až v následujících letech, již nyní se pro-
jevuje její pozitivní dopad na vnímání naší organizace. 

Naplno se také rozběhla nová forma propagace a popularizace Vyšehradu skrze elektronická i tištená média v ná-
vaznosti na novou atraktivní vizuální identitu. Rozšiřujeme nabídku pro návštěvníky i zájemce o pronájem a služby, 
čímž se chystáme na návrat do normálu po odeznění epidemie COViD-19. V souladu s koncepcí rozvoje NKP Vy-
šehrad v letech 2020-2025 se zaměřujeme především na domácí turistický ruch, tedy české návštěvníky a Pražany 
všech věkových kategorií. 

Stavební a údržbová činnost, soustředěná dříve hlavně na opravy hradeb, byla v roce 2021 omezena na dokončení 
započatých prací a zpracování Generelu vyšehradského opevnění, metodického materiálu pro směrování nejen 
údržbové, ale také dokumentační činnosti. Větší pozornost byla věnována zhodnocení stávajícího stavebně tech-
nického stavu svěřených objektů a rehabilitaci veřejných prostranství v souladu se schválenou Koncepční studií 
veřejných prostranství NKP Vyšehrad. Nový systém správy jsme uplatnili také v případě vyšehradské zeleně, kdy 
neustále monitorujeme a vyhodnocujeme její stav a biologickou hodnotu z hlediska diverzity rostlinných a živočiš-
ných druhů a nutnosti adaptace na postupující klimatické změny. 

Zvláštní pozornost byla po celý rok věnována rozvoji vlastní badatelské a průzkumné činnosti, která byla řadu 
let upozaděna. Už její první výsledky přinášejí řadu nových zjištění, která prohlubují a někdy korigují naše znalosti  
o stavebně historickém vývoji Vyšehradu i celého pražského opevnění. 

Do roku 2022 hledíme s nadějí, že ukončí současnou nepříznivou situaci spojenou s epidemií COViD-19 a umožní 
nám naplno realizovat záměry a projekty, které jsme si mezitím připravili. 

Na Vyšehradě dne 10. února 2022

ing. arch. Petr Kučera, Ph.D.
ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad



Ekonomická	část	

	

	

	

rozpočet	2021	v	
tis.	Kč

skutečnost	k	
31.12.2021	v	tis.	Kč

Schválený	neinvestiční	příspěvěk	na	provoz	(UZ	91)	č.	usnesení	ZHMP	č.	22/1	ze	dne	17.	12.	2020 29	248,8
RO	na	zákl.	usnesení	RHMP	č.	3177	ze	dne	13.12.2021	-	náhrada	za	uplatnění	turistické	karty	
Pilotní	provoz	Prague	Visitor	Pass 11,8

Celkem	neinvestiční	příspěvek	na	provoz	k	31.12.2021		(UZ	91) 29	260,6 28	139,8
Z	toho	stanovený	limit	platy	včetně	fondu	odměn: 8	497,8 8	108,5
Z	toho	limit	odpisy 2	833,0 2	681,9

Neinvestiční	příspěvek	na	provoz	z	rozpočtu	zřizovatele	UZ	11,	UZ	130
Fond	finančního	vypořádání	prostředky	organizace	2021 1	374,9

krytí	nákladů	spojených	se	zhotovením	Generelu	vyšehradského	opevnění 450,0 427,7
Konečný	stav	fondu	finančního	vypořádání	k	31.12.2021 947,2

UZ	130	-	V	Praze	jako	doma 117,2 117,2
Unsesení	RHMP	č.	1315 1,6 1,6
Unsesení	RHMP	č.	2447 115,6 115,6

Neinvestiční	příspěvek	prostřednictvím	rozpočtu	zřizovatele	UZ	11,	UZ	130 567,2 544,9

Celkem	neinvestiční	příspěvek	z	rozpočtu	zřizovatele	UZ	91,	UZ	11,	UZ	130 29	827,8 28	684,7
Hospodářský	výsledek		-	ztráta/+	zisk 1	143,1

Fond	investic	-	počáteční	stav	roku	2021 16	807,0
Odpisy	vytvořené	v	roce	2021 2	626,5
Investiční	transfery	od	zřizovatele	v	roce	2021 2	572,1
Prostředky	roku	2021 22	005,6
Čerpání	FI	základě	dopisu	78937/2021	webové	stránky 290,0 255,4
Čerpání	FI	na	základě	dopisu	185990/2021	a	1136754/2021	oprava	Soběslovova	ul. 7	000,0 3	390,0
Čerpání	FI	na	základě	dopisu	185990/2021	oprava	hradeb 1	650,0 1	650,0
Čerpání	FI	na	základě	dopisu	185990/2021	oprava	božich	muk 450,0 279,0
Čerpání	FI	na	základě	dopisu	1992274/2021	rozšíření	závlahového	systému 80,4 80,4
Investiční	výdaje	(UZ	94,	UZ	99)	 2	670,8 718,7

Informační	a	orientační	systém	1.	etapa	-	usn.	ZHMP	22/1 500,0 95,0
Výměna	zábradlí		usn.	ZHMP	22/1 1	650,0 105,2
Modely	historických	vyšehradských	kostelů	a	zbrojnice	-	RHMP	1313 450,0 447,7
Inv.	akce	z	roku	2020	-	modely	středověké	podoby	brány	Špička	a	Vyšehrad	-	usn.	ZHMP	25/21 70,8 70,8
Čerpání	IF	za	rok	2021	celkem 6	373,4

Konečný	stav	-	fond	investic	31.12.2021 15	632,3

Fond	odměn	počáteční	stav		roku	2021 2	978,7
Čerpání	fondu	odměn	v	roce	2021 0,0 0,0
Konečný	stav	fond	odměn	k	31.12.2021 2	978,7

Rezevní	fond	zdroje	poč.	stav.	roku	2021 11	223,8
Přijaté	dary	na	údržbu	mobiliáře	v	areálu	NKPV 8,6 0,0
Použití	daňové	úspory	schválení	usnesení	č.	1312 78,0
Konečný	stav	fondu	odměn	k	31.12.2021 11	154,4

Fond	kulturních	a	sociálních	potřeb	zdroje	roku	k	31.12.2020 256,1
Základní	příděl 174,1
Čerpání	v	roce	2021 203,1
Konečný	stav	fondu	kulturních	a	sociální	potřeb	k	31.12.2021 227,1

Komentář	k	hospodaření	organizace	k	31.	12.	2021



Výsledek	hospodaření	organizace	k	31.	12.	2021	–	hlavní	činnost	

Výnosy:	

Výnosy	ze	vstupného	byly	stejně	 jako	v	roce	2020	ovlivněny	pandemií	COVID	19.	Při	plánování	rozpočtu	
na	 rok	 2021	 bylo	 již	 s	touto	 skutečností	 při	 sestavování	 rozpočtu	 na	 rok	 2021	 počítáno.	 Výnosy	 na	 rok	
2021	byly	rozpočtovány	ve	výši	943	tis.	Kč.	Za	rok	2021	jsme	vybrali	celkové	vstupné	ve	výši	1	190,1	tis.	Kč,	
což	je	plnění	na	126	%	k	upravenému	rozpočtu	a	však	oproti	roku	2019	(doba	před	pandemií)	jsou	výnosy	
stále	o	polovinu	nižší.	Chybí	zahraniční	turisté	a	projevuje	se	vyhlášený	celostátní	lockdown.	V	roce	2021	
jsme	uspořádali	128	spolupořadatelských	akcí,	6	výstav	v	Galerii	Vyšehrad,	proběhlo	84	akcí	v	sále	Starého	
purkrabství	a	88	dalších	akcí.			

Výnosy	z	prodeje	suvenýrů	 jsou	ve	výši	210,4	tis.	Kč,	tj.	plnění	na	134	%	k	schválenému	rozpočtu.	Stejně	
jako	u	výnosů	ze	vstupného	jsou	tyto	výnosy	poloviční	než	v	době	před	pandemií.		

Ostatní	výnosy	z	činnosti	jsou	ve	výši	641,28	tis.	Kč,	tj.	plnění	ve	výši	99	%	schváleného	rozpočtu.	Zde	jsou	
tržby	za	spolupořadatelské	akce.		

Náklady:	

Spotřeba	materiálů	–	schválený	rozpočet	449,5	tis.	Kč,	skutečné	čerpání	287,7	tis.	Kč,	tj.	čerpání	na	64	%	
schváleného	rozpočtu	tis.	Kč.	Vzhledem	k	pandemii	COVID	19	nebylo	třeba	obnovovat	materiál	využívaný	
pro	edukační	programy	a	výtvarné	dílničky	úspora	cca	70	tis.	Kč.	Úsek	správy	majetku	a	péče	o	veřejnou	
zeleň	 uspořil	 na	 nákupu	materiálu	 více	 než	 50	 tis.	 Kč.	 Nevyužité	 finanční	 prostředky	 byly	 přesunuty	 na	
nákup	DDHM	a	studie	pro	stavební	činnost.	Úspora	vznikla	i	tím,	že	bylo	pořízeno	multifunkční	zařízení,	a	
tak	nebylo	již	nutné	na	konci	roku	kupovat	nové	tonery	do	jednotlivých	tiskáren.			

Spotřeba	 energie	 –	 schválený	 rozpočet	 800	 tis.	 Kč,	 skutečné	 čerpání	 788	 tis.	 Kč,	 tj.	 čerpání	 na	 99,6	%	
upraveného	rozpočtu.	

Prodané	zboží	–	schválený	rozpočet	200	tis.	Kč,	skutečnost	138,9	tis.	Kč,	vzhledem	k	pandemii	COVID	19	
bylo	 prodáno	 měně	 zboží,	 než	 bylo	 rozpočtováno.	 Vzhledem	 k	tomu,	 že	 nyní	 hlavními	 návštěvníky	
vyšehradského	 areálu	 jsou	 občané	 ČR.	 Tito	 návštěvníci	 upřednostňují	 levnější	 zboží	 (turistické	 známky,	
vizitky).	Méně	prodaného	zboží	odpovídá	i	menším	výnosům/	tržebám	za	zboží.		

Opravy	 a	 udržování	 –	 schválený	 rozpočet	 8	 600	 tis.	 Kč,	 upravený	 rozpočet	 19	003,4	 tis.	 Kč,	
čerpání	15	582,5	 tis.	 Kč.	 Úspora	 vznikla	 nečerpáním	 finančních	 prostředků	 z	fondu	 investic	 ve	 výši	
3	310,03	tis.	Kč	na	akci	oprava	povrchu	v	ulici	Soběslavova,	kterou	jsme	nakonec	financovali	z	prostředků	
na	opravy	hradeb	UZ	91,	které	nebyly	vyčerpány,	a	 to	z	důvodu,	že	plánovaná	oprava	posledního	úseku	
hradeb	firmou	Stavos,	musela	být	posunuta	z	důvodu	COVID	19	na	rok	2022.		

Opravy	 hradeb	 byly	 v	roce	 2021	 provedeny	 v	celkové	 výši	 2	148	 ti.	 Kč,	 z	toho	 1	650	 tis.	 Kč	 na	
opravy	bylo	použito	z	investičního	fondu.		

Opravy	objektů	byly	provedeny	v	roce	2021	v	celkové	výši	4	125,7	tis.	Kč,	největší	položkou	je	zde	
oprava	povrchu	 části	 Soběslavovy	ulice	a	přilehlých	ploch	včetně	 záhonů	ve	 výši	 3	116,5	 tis.	 Kč.	
Dále	byly	 provedeny	 významnější	 opravy:	 oprava	 anglických	dvorků	u	budovy	 ředitelství	 ve	 výši	
162,8	 tis.	 Kč,	 oprava	 výtahu	84	 tis.	 Kč,	 oprava	prasklin	 a	omítky	na	budově	 Starého	purkrabství	
98,9	tis.	Kč,	oprava	zábradlí	a	střechy	u	Cihelné	brány	115,2	tis.	Kč,	oprava	zastřešení	Románského	
mostku	146,4	tis.	Kč.	Z	fondu	investic	byla	provedena	oprava	božích	muk	ve	výši	279	tis.	Kč	místo	
původně	rozpočtovaných	450	tis.	Kč.		

Pravidelná	 údržba	 veřejných	 parků	 v	roce	 2021	 byla	 provedena	 ve	 výši	 4	000	 tis.	 Kč.	 Z	toho	
z	finančních	 prostředků	 (neinvestičního	 příspěvku	 od	 zřizovatele	 bylo	 hrazeno	 2	057,5	 tis.	 Kč,	
z	prostředků	organizace	1	942,48	tis.	Kč.		



Ostatní	údržba	veřejných	parků	představuje	především	úklid	hradeb,	odstraňování	náletů,	opravy	
závlahového	systému,	opravy	záhonů,	údržbu	mobiliáře,	seče	hradeb	byla	ve	výši	1	242,8	tis.	Kč,	
schválený	rozpočet	800	tis.	Kč.	V	roce	2021	bylo	třeba	navýšit	tuto	částku	na	základě	vysoutěžené	
ceny	za	horolezecké	práce	při	 seči	hradeb	a	úklidu.	Z	důvodu	pandemie	COVID	19	 je	 také	nutné	
provádět	častější	úklid	a	údržbu	parku.	Finanční	prostředky	byly	přesunuty	z	oprav	objektů.	

Opravy	 mlatových	 cest	 –	 schválený	 rozpočet	 140	 tis.	 Kč,	 skutečné	 čerpání	 374,8	 tis.	 Kč	 po	
generální	 kontrole	 dodavatelskou	 firmou	 bylo	 konstatováno,	 že	 je	 nutné	 provést	 důkladnější	
opravy	 mlatových	 cest,	 než	 bylo	 původně	 plánováno.	 Finanční	 prostředky	 byly	 přesunuty	
z	položky	pronájmu	lešení,	kde	vznikla	úspora	ve	výši	250	tis.	kč.	

	
Náklady	 na	 cestovné	 5,4	 tis.	 Kč	 oproti	 plánovaným	 31,5	 tis.	 Kč,	 z	důvodu	 pandemie	 nebylo	 možné	
uskutečnit	pracovní	cestu	do	národních	archivů	ve	Vídni,	která	byla	z	důvodu	lockdownu	v	Rakousku	den	
před	odjezdem	zrušena.		
	
Náklady	na	reprezentaci	organizace	v	roce	2021	ve	výši	31,9	tis.	Kč.	
	
Náklady	 na	 ostatní	 služby	 schválený	 rozpočet	 4	166,9	 tis.	 Kč,	 upravený	 rozpočet	 3	724,7	 tis.	 Kč,	
skutečnost	3	684,3	tis.	Kč.	Nejvýznamnější	výdaje	v	oblasti	služeb:	
• pronájmy	lešení	schválený	rozpočet	350	tis.	Kč,	skutečnost	99,8	tis.	Kč,	z	důvodu	nerealizace	opravy	

hradeb	z	důvodu	COVID	19,	která	musela	být	přesunuta	do	roku	2022	nebyly	finanční	prostředky	na	
pronájem	lešení	čerpány	a	byly	přesunuty	do	údržby	veřejných	parků	na	opravu	mlatových	cest.	

• ostraha	objektů	186,1	tis.	Kč,	úspora	50	tis.	Kč	oproti	rozpočtu,	vzhledem	k	tomu,	že	v	roce	2020	bylo	
provedeno	 celkové	 obnovení	 zabezpečovacího	 zařízení	 na	 všech	 objektech	 spravovaných	 NKP	
Vyšehrad,	nebylo	nutné	realizovat	žádné	opravy	ani	mimořádné	výjezdy,	tak	jak	v	minulých	letech;	

• úklidy	objektů	246,3	tis.	Kč;	
• výkony	spojů	69,9	tis.	Kč,	úspora	ve	výši	18,2	tis.	Kč	vznikla	díky	sjednocení	všech	služeb	pod	jednoho	

operátora	již	v	roce	2020,	celková	úspora	se	projevila	kompletně	až	v	roce	2021;	
• revize	197	tis.	Kč,	v	roce	2021	na	základě	provedeného	auditu	Úsekem	správy	majetku	bylo	zjištěno,	

že	 je	 třeba	 doobjednat	 a	 provést	 některé	 revize,	 které	 nebyly	 v	minulosti	 prováděny	 tak	 jak	
předepisuje	zákon.		Z	tohoto	důvodu	bylo	potřeba	tuto	položku	navýšit	z	obdržené	dotace	UZ	130	na	
úhradu	 nákladů	 v	Praze	 jako	 doma	o	 68,4	 tis.	 Kč	 a	 část	 dofinancovat	 z	úspory	 vzniklé	 na	 výkonech	
spojů;	

• studie	 506,49	 tis.	 Kč,	 schválený	 rozpočet	 460	 tis.	 Kč,	 částka	 50	 tis.	 Kč	 byla	 přesunuta	 z	úspory	 na	
položce	ostraha	objektů;	

• generel	 hradeb	 427,7	 tis.	 Kč,	 rozpočet	 upravený	 450	 tis.	 Kč,	 finanční	 prostředky	 na	 vyhotovení	
generelu	 opravy	 hradeb	 byly	 uvolněny	 z	fondu	 finančního	 vypořádání	 UZ	 11.	 Generel	 hradeb	 byl	
dokončen	v	prosinci	2021.	Úspora	ve	výši	22,3	tis.	Kč	bude	vrácena	do	fondu	finančního	vypořádání	
NKP	Vyšehrad.	

• nákup	DDNM	ve	výši	80	tis.	Kč,	nevyčerpaná	částka	byla	přesunuta	na	nákup	DNM	účet	558;	
• IT	 služby	 –	 přístupy,	 licence	 –	 schválený	 rozpočet	 150	 tis.	 Kč,	 čerpání	 190	 tis.	 Kč,	 zde	 jsou	hrazeny	

přístupy	 k	hostingovým	 službám	účetnictví	 –	 přístup	na	 cloud,	 roční	 pronájem	 licence	 Photoshop	 a	
autodeck,	pronájem	licencí	Microsoft	office,	přístup	k	vstupenkovému	systému,	zvýšené	náklady	byly	
pokryty	z	úspory	na	ostatních	službách	13,6	tis.	Kč	a	z	ostatních	IT	služeb,	kde	byla	úspora	ve	výši	46	
tis.	Kč.		

• náklady	 na	 provoz	 galerie	 a	 ostatní	 služby	 na	 SP	 155,2	 tis.	 Kč;	 rozpočtováno	 145	 tis.	 Kč,	 zvýšené	
náklady	 byly	 z	důvodu	dražšího	 tisku	 plakátu	 a	 dopravného	bylo	 dofinancováno	 z	položky	 IT	 služby	
ostatní;	

• propagace	a	inzerce	106,8	tis.	Kč,	vzhledem	k	COVID	19	a	nižší	návštěvnosti	cizinců	v	ČR	nebylo	nutné	
tisknout	cizojazyčné	letáky	a	propagační	materiály	v	takovém	nákladu	jako	v	minulých	letech;	vznikla	



úspora	 ve	 výši	 213,2	 tis.	 Kč;	 vzhledem	 k	připravovanému	 novému	 orientačnímu	 a	 informačnímu	
systému,	plánovanému	stěhování	MP	policie	byly	mapy	pro	návštěvníky	tištěny	v	menším	nákladu;	

• náklady	za	úhradu	průvodců	a	honorářů	280	tis.	Kč,	rozpočet	380	tis.	Kč,	vzhledem	k	pandemii	Covid	
19	bylo	uskutečněno	méně	programů	pro	školy	a	vycházek;	

• technická	 pomoc	 Úseku	 správy	 majetku	 –	 vzhledem	 k	tomu,	 že	 bylo	 provedeno	 méně	 oprav	 na	
hradbách,	 než	 jsme	 předpokládali	 byly	 vyčerpány	 náklady	 pouze	 ve	 výši	 113,1	 tis.	 Kč	 oproti	
rozpočtovaným	 180	 tis.	 Kč;	 jeden	 z	pracovníků	 technickou	 pomoc	 vykonával	 na	 základě	 dohody	 o	
pracovní	 činnosti	 a	 v	listopadu	 2021	 nastoupil	 na	 NKP	 Vyšehrad	 na	 uvolněnou	 pozici	 vedoucího	
oddělení	stavebního	úseku;		

• čištění	hradeb	a	služby	veřejné	zeleně	458,4	tis.	Kč,	rozpočtováno	510	tis.	Kč.	
	

Osobní	 náklady	 schválený	 rozpočet	 13	 599,9	 tis.	 Kč,	 skutečnost	12	352,6	 tis.	 Kč.	 Limit	 na	 platy	 ve	 výši	
8	497,8	 tis.	 Kč	 byl	 dodržen,	 čerpáno	 8	108,8	 tis.	 Kč.	 	 Úspora	 ve	 výši	 389,3	 tis.	 kč	 vznikla	 z	důvodu	
dlouhodobé	 nemoci	 zaměstnance	 a	 následného	 ukončení	 pracovního	 poměru.	 Volná	 pozice	 byla	
obsazena	až	 v	listopadu	2021.	Úspora	nákladů	 vznikla	 i	 u	ostatních	osobních	nákladů,	 kdy	 zaměstnanci	
provozu	 čerpali	 část	 své	dovolené	 v	lockdownu,	 kdy	byly	objekty	pro	 veřejnost	uzavřeny.	Nebylo	 třeba	
pak	 uzavřít	 takový	 počet	 a	 odpracovat	 tolik	 hodin	 pracovníky	 na	 DPP	 a	 DPČ	 v	letní	 sezoně.	 Schválený	
rozpočet	958,5	tis.	Kč,	skutečnost	753,5	tis.	Kč,	úspora	205	tis.	Kč.	
	
Pojištění	 majetku	 –	 v	roce	 2021	 jsme	 přes	 makléřskou	 firmu	 vysoutěžili	 novou	 pojistnou	 smlouvu	 na	
pojištění	 majetku	 a	 odpovědnosti,	 kde	 se	 nám	 podařilo	 ušetřit	 30	 tis.	 Kč	 a	 zároveň	 získat	 vyšší	 krytí	
majetku	a	vyšší	pojištěnou	odpovědnost	za	způsobené	škody	než	v	předchozí	pojistné	smlouvě.	Schválený	
rozpočet	150	tis.	Kč,	skutečnost	122	tis.	Kč.		
	
Odpisy	dlouhodobého	majetku,	stanovený	limit	ve	výši	2	833	tis.	Kč	byl	dodržen,	skutečnost	2	681,9	tis.	
Kč.	 Úspora	 vznikla	 z	důvodu	 zpoždění	 realizace	 investičních	 výdajů	 –	 orientačního	 a	 informačního	
systému,	výměny	zábradlí.	Tyto	akce	se	nepodařilo	 realizovat	v	roce	2021,	 tak	 jak	 jsme	předpokládali	a	
žádáme	o	ponechání	investičních	finančních	prostředků	na	tyto	nedokončené	akce	do	roku	2022.				
	
Náklady	 na	 nákup	 drobného	 dlouhodobého	 majetku	 schválený	 rozpočet	 150	 tis.	 kč,	 upravený	
rozpočet	502,9	tis.	Kč,	skutečnost	502,9	tis	Kč.	Z	kontroly	BOZP	za	rok	2021	vyplynula	nutnost	dovybavení	
pracoviště	 údržbářů	 o	 vhodné	 vybavení,	 zakoupeny	 byly	 nové	 uzamykatelné	 skříně	 do	 archivu	 USM	 a	
historického	archivu,	bylo	dokoupeno	pracovní	 vybavení	pro	údržbáře	vysokotlaký	 čistič,	 foukač	 listí	 aj.	
což	umožňuje,	že	některé	činnosti	jsme	schopni	provádět	sami	nikoliv	dodavatelsky	např.	úklid	kasemat.		
Obnoveno	bylo	 i	kancelářské	zařízení	–	zakoupen	byl	nový	skartovací	stroj,	 řezačka,	 laminovací	a	vazací	
zařízení.	 Obnoveny	 telefony	 v	 infocentrech	 a	 expozicích.	 Bylo	 zakoupeno	 nové	 rozšiřující	 programové	
vybavení	od	firmy	Gordic,	moduly	knihy	došlých	faktur,	knihy	vystavených	faktur,	komunikace	s	bankou,	
pokladna.	Zvýšené	náklady	jsme	pokryli	z	úspory	na	ostatních	osobních	nákladech	a	z	vyššího	zisku,	který	
se	nám	podařilo	v	roce	2021	vytvořit.	
	
Plnění	 počtu	 zaměstnanců	 organizace,	 schválený	 limit	 počtu	 zaměstnanců	 20,6	 skutečnost	 19.	
Organizace	nemá	povinnost	odvodu	za	neplnění	povinnosti	zaměstnávat	zdravotně	postižené.		
	
Výkonové	 ukazatele	 v	roce	 2021	 navštívilo	 Vyšehrad	 45	878	 návštěvníků	 a	 uspořádáno	 bylo	 386	 akcí,	
z	toho	128	akcí	bylo	spolupořadatelských.		Celkové	tržby	za	rok	2021	byly	ve	výši	2	088	tis.	Kč.	
	
Investiční	činnost	v	roce	2021	ve	výši	1	054,4	tis.	kč.	V	roce	2021	byly	provedeny	tyto	investiční	akce:	

• výměna	 zábradlí	 v	areálu	NKP	Vyšehrad	–	 byla	 vypracována	projektová	dokumentace	 a	 získána	
potřebná	povolení	ze	stavebního	úřadu	MČ	Praha	2,	proinvestovány	finanční	prostředky	ve	výši	
105	163	 Kč,	 nevyčerpané	 finanční	 prostředky	 poskytnuté	 zřizovatelem	 ve	 výši	 1	516	937	 Kč.	



V	rámci	 finančního	 vypořádání	 s	hl.	 m.	 Prahou	 žádáme	 o	 ponechání	 těchto	 investičních	
prostředků	do	roku	2022;	

• informační	a	orientační	systém	–	byl	vypracován	architektonický	návrh,	který	 je	podkladem	pro	
schválení	realizace	ze	strany	OPP	MHMP	a	stavebního	úřadu	MČ	Praha	2,	proinvestované	finanční	
prostředky	 ve	 výši	 95	000	Kč,	nevyčerpané	 finanční	prostředky	poskytnuté	 zřizovatelem	ve	 výši	
405	000	 Kč.	 V	rámci	 finančního	 vypořádání	 s	hl.	 m.	 Prahou	 žádáme	 o	 ponechání	 těchto	
investičních	prostředků	do	roku	2022.	

• historické	 modely	 vyšehradských	 kostelů	 –	 447	700	 Kč,	 poskytnuté	 finanční	 prostředky	 od	
zřizovatele	ve	výši	450	000	Kč,	rozdíl	ve	výši	2	300	Kč	budou	vráceny	zřizovateli	v	rámci	finančního	
vypořádání	za	rok	2021;	

• historické	 modely	 středověkého	 Vyšehradu	 a	 zbrojnice	 –	 70	800	 Kč,	 jednalo	 se	 o	 dokončení	
investiční	akce	z	roku	2020,	finanční	prostředky	byly	vyčerpány	v	celé	výši;	

• webové	stránky	255	400	kč,	finanční	prostředky	byly	čerpány	z	fondu	investic;	organizace;	
• rozšíření	 závlahového	 systému	 v	rámci	 obnovy	 záhonů	 –	 80	383	 Kč,	 finanční	 prostředky	 byly	

čerpány	z	fondu	investic	organizace.	
	

Výsledek	hospodaření	organizace	k	31.	12.	2021	–	vedlejší	činnost	

Výnosy:	
	
Výnosy	 v	doplňkové	 činnosti	 ve	 výši	 3	138,8	 tis.	 Kč,	 tj.	 plnění	 105	 %	 schváleného	 rozpočtu.	 Z	důvodu	
zvýšení	 nájmů	 na	 základě	 provedeného	 auditu	 nájmu	 v	roce	 2020	 se	 podařilo	 zvýšit	 příjmy	 z	pronájmů	
bytů	a	nebytových	prostor.		
	
Náklady:	
	
Náklady	v	doplňkové	činnosti	byly	rozpočtovány	ve	výši	1	973	tis.	Kč,	skutečnost	1	791,2	tis.	Kč,	tj.	plnění	
na	91	%	schváleného	rozpočtu.	Náklady	nebyly	dočerpány	z	důvodu	přesunutí	oprav	objektu	občerstvení	
v	ulici	v	Pevnosti	6/5a	do	roku	2022.	
	
Celkový	 hospodářský	 výsledek	 1	347,6	 tis.	 Kč.	 Vytvořený	 zisk	 z	doplňkové	 činnosti	 navrhujeme	 rozdělit	
500	tis.	Kč	do	fondu	odměn	a	847,6	tis.	Kč	do	rezervního	fondu.	
	
Ekonomickou	část	zpracovala:	
Ing.	Helena	Martynková	
Vedoucí	úseku	ekonomiky	a	provozu	
mail:	martynkova@praha-vysehrad.cz	 	 	 	 	 V	Praze	dne	25.	1.	2022	
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