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Čím je Vyšehrad?

prvořadá česká a pražská památka                                                           oblíbený park s výhledy na město

národní symbol                                                                                             ojedinělá památka pevnostního stavitelství



Východiska programové koncepce

 silná vizuální identita

 kultivovaný veřejný prostor a služby

 atraktivní nabídka pro všechny návštěvníky

 spolupráce s veřejnou a akademickou sférou

Instituce a organizace, se kterými má NKP Vyšehrad uzavřeno memorandum o spolupráci 



Vizuální identita

 nová vizuální identita (2020)

 propagační materiály, upomínkové předměty, webové stránky (2021-2022) 



Kultivovaný veřejný prostor

 Koncepční studie veřejných prostranství (2020)



Kultivovaný veřejný prostor

 studie tzv. Mýtního plácku, kavárna U Vratislava



Kultivovaný veřejný prostor

 studie revitalizace Hospůdky na hradbách

Rehwaldt Landscape Architects (2022)



Kultivovaný veřejný prostor

 studie revitalizace Hospůdky na hradbách



Informační systém

 návrh nového informačního a orientačního systému (2021)

 předpokládaná realizace 2022

ilustrační foto



Infocentrum Vyšehrad

 nové infocentrum u Leopoldovy brány (2022)

 obchod s tradičními a řemeslnými výrobky Špička (2023)



Vyšehradské podzemí

 základní okruh kasematy ke Gorlici

 vstupní expozice v Cihelné bráně (2023)

 rozšířené okruhy, zážitkové prohlídky

Návrh nového osvětlení vyšehradského podzemí (2022)                                                                          ilustrační foto



Podzemní sál Gorlice

 součást základního okruhu, originály sousoší z Karlova mostu (GHMP)

 mimořádné výstavy a programové akce



Staré purkrabství

 víceúčelový sál pro 80 osob

 programové akce NKPV

 pronájmy

 nový mobiliář (2020)

 nový nájemce kavárny (2022)

 rekonstrukce osvětlení (2023) 



Stálá expozice Dějiny Vyšehradu

 soutěž na novou podobu expozice (2022)

 předpokládaná realizace 2023-2024

Stávající expozice v Gotickém sklepu (NKPV, 2006)                  Expozice Praha Karla IV. (MMP, 2016)



Kresby barokního opevnění                            Modely středověkých vyšehradských staveb



Nově zpřístupněné návštěvnické objekty

 kostel Stětí sv. Jana Křtitele

 podkroví Správní budovy NKPV

 Táborská brána



Prohlídkové okruhy

 Tváře Vyšehradu: Královský hrad, Barokní pevnost, Národní symbol (2020)

 spolupráce s Vyšehradskou kapitulou a Správou pražských hřbitovů

 zážitkové prohlídky, prohlídky na míru



Programová činnost

 edukační programy

 hudební vystoupení

 divadelní představení

 autorská čtení

 krátkodobé výstavy

 přednášky, workshopy

 akce k významným výročím



www.praha-vysehrad.cz
@prahavysehrad


