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TÉMA MĚSÍCE
Staré purkrabství a Gotický sklep otevřeny
V rámci dlouhodobé obnovy NKP Vy‰ehrad byly 29. bﬁezna 2006 po rekonstrukci
slavnostnû otevﬁeny objekty Starého purkrabství s komorním sálem a kavárnou a Gotického sklepa s historickou expozicí. V˘stava je
pro veﬁejnost otevﬁena od 1. dubna, kavárna
od 30. bﬁezna a v prÛbûhu mûsíce dubna se
rozbûhnou také programy v komorním sále
Starého purkrabství.
Stálá historická expozice v Gotickém sklepû má název Historické podoby Vy‰ehradu.

Autorkou scénáﬁe v˘stavy je Mgr. Pavla
Státníková, hlavní kurátorka sbírek Muzea
hl. m. Prahy, architektonické ﬁe‰ení navrhl ak.
arch. David Vávra. NKP Vy‰ehrad v˘stavu
spolupoﬁádá s Muzeem hl. m. Prahy, které
zapÛjãilo nûkteré exponáty. Dále na ní spolupracoval a exponáty zapÛjãil Archeologick˘
ústav AV âR spolu s Královskou kolegiátní
kapitulou sv. Petra a Pavla na Vy‰ehradû.
Model Vy‰ehradu zapÛjãil Vojensk˘ historick˘
ústav.
len

Zrenovovan˘ Gotick˘ sklep poskytuje jedineãn˘ prostor pro stálou v˘stavu nazvanou Historické podoby Vy‰ehradu
Foto: len

Využití NKP Vyšehrad
Svébytné kulturní a společenské centrum Pražanů
Od poãátku 90. let Vy‰ehrad postupnû
oÏíval kulturními aktivitami. Jak˘m zpÛsobem se situace v této oblasti vyvíjela a jaká je souãasnost? Zeptali jsme se ﬁeditelky
NKP Vy‰ehrad Mgr. Miloslavy Havelkové.
JiÏ od poloviny 90. let se na Vy‰ehradû
hraje pravidelnû divadlo. Na Letní scénû úãinkovalo vÏdy v kvûtnu a ãervnu Divadlo Kladno, od roku 2000 zde vystupuje Divadlo Pﬁíbram. V létû nabízíme náv‰tûvníkÛm tradiãnû
vystoupení historického ‰ermu v podání skupiny Rebel. Ov‰em náv‰tûvnost je velmi nízká, a tak v tomto roce chystáme pouze tﬁi
pﬁedstavení historického ‰ermu. V ãervnu se
pﬁi pﬁíleÏitosti Dne dûtí pravidelnû koná Den
s pohádkou a soutûÏemi.
¤ada kulturních aktivit se odehrává v kasematech. Poãátkem 90. let to byly divadelní Hovory s horory, pozdûji pﬁedev‰ím v˘stavy. V letech 1992 – 1994 zde vystavovalo SdruÏení
praÏsk˘ch umûlcÛ; zajímavou aktivitou jsou
keltské v˘stavy Lughnasadh. V prvních pûti letech nového tisíciletí se v kasematech hrála
slavná inscenace Fausta M. Doãekala, vytvoﬁená pﬁímo pro Gorlici. Od roku 2003 se kaÏd˘m rokem konají Vy‰eHrátky – tento festival
pﬁipravuje divadelní soubor DAMÚZA. Spolupracujeme také s Gymnáziem Pod Vy‰ehradem – v Gorlici se bude letos jiÏ poãtvrté konat v˘stavní projekt studentÛ Uãíme se spolu.
Národní kulturní památka Vy‰ehrad se letos
opût zapojí do dal‰ího roãníku PraÏské muzejní noci 17. ãervna 2006, tentokrát kromû kasemat novou stálou expozicí v Gotickém sklepû.
Pokraãovat bude i tradice nedûlních promenádních koncertÛ v parku u Myslbekov˘ch
soch, letos zasvûcená W. A. Mozartovi.
Je podle vás NKP Vy‰ehrad dostateãnû
vyuÏívána pro kulturní aktivity, nebo jsou
tu je‰tû rezervy?
Je a není, ale pro dal‰í roz‰iﬁování kulturních aktivit bude smûrodatn˘ zájem náv‰tûv-

Obnova ãásti historick˘ch hradeb, sousedících s purkrabstvím, je jiÏ také dokonãena – díky
nádhernému v˘hledu patﬁí mezi nejoblíbenûj‰í cíle procházek po Vy‰ehradu
Foto: len

níkÛ a obyvatel pﬁilehlého území Prahy 2
a Prahy 4. DÛleÏitá je správná volba aktivit
a citlivost ke geniu loci. Na Vy‰ehradû je záhodno respektovat specifiku v˘znamné památkové lokality, která má svoji noblesu. Pro
ﬁadu lidí je Vy‰ehrad posvátn˘m místem, a to
nejen z dÛvodu, Ïe se zde nachází Slavín
a hﬁbitov jedineãn˘ch osobností kultury
a vzdûlanosti. Jinak nápady na dal‰í aktivity
máme.
Má NKP Vy‰ehrad k dispozici dostatek
financí na kulturní projekty?
Vzhledem k charakteru rozpoãtu organizace, kdy jsou dvû tﬁetiny prostﬁedkÛ vázány na
opravu a údrÏbu historického majetku mûsta
na Vy‰ehradû vãetnû zelenû, má programová
a v˘stavní ãinnost omezen˘ objem finanãních
prostﬁedkÛ. Proto se v leto‰ním roce více
soustﬁeìujeme na tzv. spolupoﬁadatelství kulturních akcí, vyzkou‰ené jiÏ v minul˘ch le-

Vyšehradská kapitula přetrvala staletí

Slavnostního otevﬁení Starého purkrabství a Gotického sklepa se ve stﬁedu 29. bﬁezna zúãastnili arcibiskup praÏsk˘, metropolita a primas ãesk˘ Miloslav kardinál Vlk, pﬁedseda ODS Ing. Mirek Topolánek, praÏsk˘ radní Mgr. Bohumil âern˘, za mûstskou ãást Praha 2 starosta Mgr. Michal Basch a jeho zástupkynû PaedDr. Jana Rybínová a Jana âernochová i dal‰í osobnosti politického a kulturního Ïivota.
Foto: len

Národní kulturní památka Vyšehrad (II.)
Od poloviny 70. let minulého století
prochází NKP Vy‰ehrad postupnou obnovou, která nabrala na intenzitû v 90. letech
a nyní je témûﬁ u konce. O prÛbûhu rekonstrukce jsme si povídali s ﬁeditelkou této
pﬁíspûvkové organizace hlavního mûsta,
Mgr. Miloslavou Havelkovou a jejím zástupcem Ing. Franti‰kem Stádníkem. Pﬁiná‰íme druhou ãást rozhovoru.

vstupu je vybudována v˘tahová plo‰ina.
V gotickém kasematu se na‰el prostor pro
umístûní stálé historické expozice.
A rekonstrukce objektu Starého purkrabství?
Pﬁi rozsáhl˘ch terénních úpravách okolí
dne‰ní budovy Starého purkrabství, nezbytn˘ch pro zaloÏení pﬁístavby, byl z velké ãásti
odtûÏen násypov˘ val na jiÏní stranû. Byly tak

Staré purkrabství v létû 2003, kdy byly práce
na jeho obnovû v plném proudu
Foto: len

Purkrabství v zimû 2006, nûkolik t˘dnÛ pﬁed
slavnostním otevﬁením objektu
Foto: len

Právû dokonãená rekonstrukce tzv. Gotického sklepa a Starého purkrabství je
zcela unikátním poãinem. Co tento projekt
obná‰el?
Gotick˘ sklep, resp. gotick˘ kasemat, je situován na jihozápadním úseku hradebního
obvodu. Západní ãástí navazuje na bastion
sv. Ludmily, jeho celková délka je cca 38 m
a ‰íﬁka kolísá mezi 5,5 aÏ 6 m. Je zaklenut
a nasedá na star‰í obvodové zdivo, které je
povaÏováno za gotické. Jeho rekonstrukce
probíhala soubûÏnû s obnovou purkrabství
a pﬁi té pﬁíleÏitosti se ukázalo jako Ïádoucí
obnovit podzemní propojení tûchto dvou objektÛ. Pﬁi rekonstrukci Gotického sklepa byl
dle projektové dokumentace proveden bezbariérov˘ pﬁístup do objektu – v jeho boãním

obnaÏeny mohutné zdûné opûrné pilíﬁe s ciheln˘mi oblouky, které jsou souãástí barokní
fortifikace. Tyto okolnosti vedly k zásadní
zmûnû v pÛvodnû schválené projektové dokumentaci – stalo se tak na základû doporuãení památkov˘ch orgánÛ a archeologického
dohledu. Nutno podotknout, Ïe se jedná
o zmûny pozitivní.
Jak bude nyní objekt vyuÏíván?
Zrekonstruovan˘ objekt purkrabství s novû
vzniklou pﬁístavbou bude slouÏit jako multifunkãní komorní sál, je zde také kavárna
s letní zahrádkou. Od dubna zaãíná zku‰ební
programové období. Víme, Ïe nebude snadné
nalézt diváky v podmínkách praÏské pﬁekypující nabídky a vzhledem ke vzdálenosti 8 – 10
minut chÛze od metra ãi tramvaje.
len

Litera scripta manet – Co je napsáno, platí! A o dûjinách Vy‰ehradu to platí dvojnásob.
Psaná historie této vpravdû národní kulturní
památky zaãíná prvním ãesk˘m králem Vratislavem, kter˘ s Vy‰ehradem spojil svÛj Ïivot
a v kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla byl
podle svého pﬁání pohﬁben. S tímto panovníkem zaãíná také historie vy‰ehradské kapituly. Instituce, kterou Vratislav zaloÏil, a která
snad jako jediná z ryze ãesk˘ch historick˘ch
právnick˘ch osob pﬁetrvala nepﬁeru‰enû na
stejném místû aÏ do dne‰ních dnÛ.
Kapitulní archiv je svûdectvím skuteãnû
v˘mluvn˘m. Kapitulu ctí, Ïe ho zachovala aÏ
do dne‰ních dnÛ. Vedle její historie je v‰ak
také pﬁedev‰ím dokladem Ïivota vy‰ehradského areálu. Pﬁes v‰echny dûjinné zvraty,
kdy panovnická rezidence byla rozmetána,
kapitula nikdy Vy‰ehrad neopustila. V osobû
svého dûkana, stráÏce kapitulního chrámu,
na Vy‰ehradû sídlila a podle sv˘ch moÏností
o svûﬁené dûdictví peãovala. O tom prokazatelnû svûdãí bazilika sv. Petra a Pavla. Tento
chrám byl bûhem své existence 7 x pﬁestavován. VÏdy, kdyÏ byl v dÛsledku neurvalosti
nebo lhostejnosti poniãen, dokázala tato instituce svÛj svatostánek pozvednout k je‰tû vût‰í kráse. Není tﬁeba zvlá‰tû pﬁipomínat její zásluhy o vy‰ehradsk˘ areál, promlouvá o tom
ostatnû sám. Byli to pﬁedev‰ím její pﬁedstavitelé, kteﬁí ve druhé polovinû 19. století vtiskli
vnitﬁnímu Vy‰ehradu jeho souãasnou podobu,
kteﬁí na tomto druhém místû ãeské státnosti
po PraÏském hradu vybudovali národní pohﬁebi‰tû. Souãasná sekularizovaná spoleãnost ráda upírá kapitule zásluhy a její v˘znam: historie 936 let její existence jí v‰ak
dává jednoznaãnû za pravdu.
Je to pﬁedev‰ím Ïivá církevní právnická
osoba, která, vûdoma si sv˘ch povinností, se
snaÏí historické dûdictví v rámci sv˘ch moÏností rozvíjet. Její ãinnost je pﬁedev‰ím dána
kalendáﬁem církevního roku, jím se ﬁídí bohosluÏby v bazilice sv. Petra a Pavla a v rotundû
sv. Martina. Vedle toho kaÏdoroãnû pﬁipomíná
za úãasti zástupcÛ veﬁejného Ïivota slavnostní
bohosluÏbou 14. ledna v˘roãní den úmrtí krále
Vratislava. Stalo se jiÏ tradicí, Ïe v tento den
uctívá památku prvního ãeského krále i prezident republiky poloÏením vûnce v bazilice,
u památníku PﬁemyslovcÛ. V únoru pﬁicházejí
na Vy‰ehrad do baziliky pﬁedev‰ím mladí lidé,
aby si pﬁipomnûli svátek sv. Valentina, jehoÏ
krásn˘ barokní relikviáﬁ zde byl pﬁed nûkolika
lety objeven. Dne 20. bﬁezna vzpomínáme památky knûÏí, ﬁeholníkÛ a ﬁeholnic, obûtí nacismu a komunismu, kter˘m nechala kapitula
pﬁed nûkolika lety zﬁídit na Vy‰ehradském
hﬁbitovû dÛstojn˘ památník. JiÏ tradiãní slavností je o svátku patronÛ Vy‰ehradu apo‰tolÛ
Petra a Pavla vy‰ehradská pouÈ 29. ãervna,
vÏdy za úãasti ãeského primase, kardinála Miloslava Vlka. V˘ãet tûchto mimoﬁádn˘ch akcí
konãí v listopadu o svátku V‰ech vûrn˘ch
zemﬁel˘ch, kdy se koná na Vy‰ehradském
hﬁbitovû u Slavína poboÏnost, tradiãnû vedená

praÏsk˘m arcibiskupem, kardinálem Vlkem
a hojnû nav‰tûvovaná veﬁejností.
Nejsou to v‰ak jenom církevní akce. Kapitula zpﬁístupnila v prostorách baziliky sv. Petra
a Pavla svÛj „poklad“: ãást sbírky vzácn˘ch
precios, kde nejstar‰ím exponátem je gotické
ostensorium ze 14. století, pﬁes man˘ristickou
monstranci, aÏ po barokní a pozdnû gotické

Socha probo‰ta Mikulá‰e Karlacha ve stejnojmenn˘ch sadech
Foto: len

bohosluÏebné pﬁedmûty. Po roce 1990, kdy
obnovila svoji ãinnost v plném rozsahu, nechala také restaurovat svÛj obrazov˘ fond. Za
jednu z nejvût‰ích akcí v minulosti mÛÏe b˘t
povaÏováno osazení severní vûÏe baziliky nov˘mi zvony a zvonkohrou k miléniu v roce
2000. Tyto akce jsou placeny v˘hradnû z kapitulních prostﬁedkÛ. Opravené a restaurované
vûci ze sbírkového fondu jsou veﬁejnosti prÛbûÏnû pﬁedstavovány: v období 1992 – 2002
bylo v historické expozici Národního muzea
v Lobkovickém paláci na PraÏském hradû
uskuteãnûno 10 tematick˘ch v˘stav. Za jakési
symbolické vyvrcholení lze povaÏovat oslavu
100. v˘roãí regotizace kapitulního chrámu sv.
Petra a Pavla 29. ãervna 2003, která se uskuteãnila za úãasti prezidenta republiky a starosty mûstské ãásti Praha 2. PapeÏ Jan Pavel
II. k tomuto v˘roãí pov˘‰il kapitulní chrám na
papeÏskou „basiliku minor“. Kapitula pﬁi této
pﬁíleÏitosti nechala v Karlachov˘ch sadech postavit sochu budovatele souãasného Vy‰ehradu, probo‰ta Mikulá‰e Karlacha.
Dalo by se je‰tû hodnû psát o vût‰ích
nebo men‰ích akcích kapituly. Mezi nû bezesporu patﬁí prÛbûÏná údrÏba jejích objektÛ
na Vy‰ehradû a baziliky, vût‰inou z vlastních prostﬁedkÛ. Je v‰ak tﬁeba na tomto
místû podûkovat hl. m. Praze za udûlení nûkolika grantÛ, které byly urãeny na opravy
stﬁechy rotundy sv. Martina, exteriéru hﬁbitovní kaple nebo v leto‰ním roce na opravu
‰títu baziliky. Dosavadní spolupráce kapituly
s hlavním mûstem a se správou Národní
kulturní památky Vy‰ehrad (organizace
spravující mûstsk˘ majetek na Vy‰ehradû)
je pﬁíkladem, Ïe spoleãn˘ zájem na spoleãné vûci vede k cíli – ke krásnému a lidmi
milovanému Vy‰ehradu.
JUDr. Jan Kotous,
ﬁeditel kanceláﬁe Vy‰ehradské kapituly

tech. Zejména pak v projektech, které se stávají tradicí a respektují charakter památkového areálu. V ãervnu to bude jiÏ tﬁetí roãník
Vy‰ehraní 2006 s podtitulem Festival divadla
a hudby, v záﬁí tﬁetí roãník Vy‰eHrátek, coÏ je
pﬁehlídka osobit˘ch projektÛ ãeské nezávislé
loutkové scény spojená s oslavou 15. v˘roãí
souboru Buchty a loutky, ãtyﬁi pﬁedstavení
uvede letos Divadlo Pﬁíbram. Novou akcí je
Léto hereck˘ch osobností – veãerní pﬁedstavení budou uvádûna na Letní scénû. Ve spolupráci s Jedliãkov˘m ústavem tradiãnû poﬁádáme akci Vysoko, v˘‰e, Vy‰ehrad.
Naplnily se rekonstrukcí ve‰keré vize,
t˘kající se roz‰íﬁení kulturní nabídky?
V tuto chvíli ano, ale nov˘ sál ve zrenovovaném objektu Starého purkrabství má komorní rozmûry. Pro rozsáhlej‰í akce by bylo
v budoucnu optimální mobilní zastﬁe‰ení Letní
scény.
len

Galerie Vyšehrad
Od poãátku 90. let nabídla Galerie Vy‰ehrad bezpoãet v˘stav souãasného v˘tvarného umûní nejrÛznûj‰ího zamûﬁení. Hlavním
trendem je tolerantní pﬁístup k rÛzn˘m v˘razov˘m smûrÛm, seznamování se s jinou v˘tvarnou tradicí.
Pﬁedstavila se zde ﬁada zajímav˘ch umûleck˘ch projektÛ. Mezi nimi napﬁ. Objevování
– v˘stava francouzské umûlecké skupiny Crime – 1994, 1997 – 2001, v˘tvarné pﬁehlídky
s keltskou tematikou Vy‰ehrad – Lughnasadh, ãeské a mezinárodní autorské v˘stavy
od mlad˘ch, zaãínajících umûlcÛ pﬁes tvÛrce
stﬁední a star‰í generace aÏ po nûkteré známé autory souãasnosti. Nabídka v˘stav
v Galerii Vy‰ehrad bude v roce 2006 pokraãovat v dosavadní strategii. Obsahuje 11
autorsk˘ch v˘stav a jednu tematickou skupinovou ke 170. v˘roãí úmrtí K. H. Máchy,
kter˘ je pohﬁben na Vy‰ehradském hﬁbitovû.
V˘stava J. Adamcové je pﬁíspûvkem do Roku Ïidovské kultury. V dubnu oslaví v˘stavou své 90. narozeniny malíﬁ a scénograf
Franti‰ek Turek a na podzim pﬁedstaví poslední tvorbu francouzská malíﬁka Christinne
Gaussot.
hav

Keltský svátek
JiÏ ﬁadu let se uprostﬁed prázdnin na Vy‰ehradû odehrávají Keltské slavnosti
a i v novû otevﬁeném kulturním stﬁedisku
Staré purkrabství se budou scházet milovníci
keltské historie. âlenové sdruÏení Lugh se tu
totiÏ chystají pﬁipravovat na kaÏd˘ poslední
ãtvrtek v mûsíci rÛzné akce, vycházející z bohaté nabídky keltského svûta minulosti i souãasnosti.

Malíﬁ J. Ryzec

„Setkávání zahájíme leto‰ní oslavou
keltského svátku Beltine,“ ﬁíká malíﬁ Jiﬁí Ryzec, pﬁedseda sdruÏení Lugh.
První ãtvrteãní Keltsk˘ veãer se koná 27.
dubna od 19:00. Besedovat se bude s Annou
Bauerovou, které právû vy‰el román StráÏci
zlat˘ch kopí, vystoupí kapela Dick O’Brass.
Text a foto: daf

