I. Organizace

Správa Pražského hradu, pżíspŞvková organizace Kanceláże prezidenta republiky (dále jen
Správa, SPH), byla zżízena k 1. 5. 1993 a plnila v roce 1999 úkoly vyplývající ze zżizovací
listiny, potżeb Kanceláże prezidenta republiky (dále jen Kanceláż, KPR) a s pżihlédnutím k
výši pżidŞlených prostżedkƉ.
V preambuli statutu Správy se konstatuje:
"...ke správŞ majetku a výkonu služeb ve prospŞch Kanceláże prezidenta republiky,
k podnícení kulturní, spoleŘenské a podnikatelské Řinnosti v areálu Pražského hradu,
k uspokojení mnohostranných zájmƉ obŘanƉ ėeské republiky a návštŞvníkƉ Pražského
hradu, k zajištŞní údržby, rekonstrukcí a celkového rozvoje Pražského hradu a zámku Lány,
zakládá Kanceláż prezidenta republiky touto listinou pżíspŞvkovou organizaci Správa
Pražského hradu. Tato pżíspŞvková organizace vykonává Řinnost v rozsahu stanoveném
Kanceláżí prezidenta republiky touto listinou a spolu s ní se podílí na zajištŞní finanŘních
prostżedkƉ na tuto Řinnost."
PżedmŞtem Řinnosti Správy je dle statutu zejména:
a/ vytváżení materiálních podmínek a zajištŞní technického servisu pro výkon ústavních
funkcí prezidenta republiky, pro Řinnost KPR a v rozsahu daném úkoly KPR i pro
Vojenskou kanceláż,
b/ správa a provoz areálu Pražského hradu a zámku Lány,
c/ výkon veškerých práv a povinností spojených s movitým a nemovitým majetkem,
ke kterému má Správa Hradu právo hospodażení, s výjimkou:
1. Prodeje, pżevodu a vložení nemovitého majetku do majetku jiných subjektƉ.
2. Uzavírání nájemních smluv na dobu delší deseti let.
3. Stavebních úprav v prostorách užívaných KPR, které ovlivní výkon funkce prezidenta
republiky.
Pro uskuteŘnŞní a právní platnost aktƉ, uvedených pod body 1. až 3., je tżeba souhlasu
zżizovatele,
d/ koncepŘní, projektová a investiŘní Řinnost k zajištŞní údržby, obnovy a urbanistického,
architektonického a stavebnŞ-technického rozvoje areálu Pražského hradu a zámku Lány,

e/ vytváżení koncepce návštŞvnického provozu v areálu Pražského hradu a její realizace,
poskytování informaŘních a prƉvodcovských služeb,
f/ vytváżení koncepcí a realizace všestranného kulturního využití areálu Pražského hradu
a jeho okolí,
g/ iniciování reprezentaŘních, spoleŘenských a vzdŞlávacích akcí, kongresƉ a symposií
v areálu Pražského hradu, jejich realizace a zajištŞní služeb s tŞmito aktivitami
souvisejících,
h/ ediŘní Řinnost související s aktivitami na Pražském hradŞ,
i/ prodej informaŘních materiálƉ a pżedmŞtƉ souvisejících s Pražským hradem,
Pražský hrad se dlouhodobŞ potýká s trvale se snižujícím finanŘním pżíspŞvkem ze státního
rozpoŘtu. Jak ukazují grafy na stranách 9, 11 a 12, podíl tohoto pżíspŞvku na hospodażení
Správy a tedy na péŘi o Pražský hrad v devadesátých letech výraznŞ klesal a rozhodujícím
zdrojem prostżedkƉ se staly výnosy z vlastní Řinnosti Správy.
PżíspŞvek ze státního rozpoŘtu v roce 1999 Řinil 132 000 000. KŘ, z Řehož však 41 000 000
KŘ tvożilo kompenzaci za odvody z pronájmu a prodeje majetku, které byly ve stejné výši
41 000 000 KŘ novŞ stanoveny ministerstvem financí. SkuteŘný pżíspŞvek tedy dosáhl
pouze 91 000 000 KŘ, což je 1/3 všech výnosƉ, a v této výši je tedy v grafech srovnáván s
pżíspŞvkem v minulých letech, kdy výnosy z pronájmƉ nebyly odvádŞny a zpŞt
kompenzovány.
V tŞchto souvislostech je tżeba mít na vŞdomí, že napżíklad obligatorní náklady Správy na
mzdy a s nimi související výdaje Řinily 67 000 000 KŘ, a že jen pżímé náklady související s
jedním z hlavních úkolƉ Správy, kterým je vytváżení materiálních podmínek a zajištŞní
technického servisu pro výkon ústavních funkcí prezidenta republiky, pro Řinnost Kanceláże
a pro Vojenskou kanceláż, dosahují velmi zhruba 20 000 000 až 40 000 000 KŘ.
Nezbývá proto než konstatovat, že souŘasný podíl státního rozpoŘtu na péŘi o Pražský hrad
je velmi nízký a naprosto neúmŞrný potżebám Hradu jako národní kulturní památky,
symbolu státnosti a sídlu prezidenta republiky.
Další z dlouhodobých problémƉ spoŘívá v pomŞrnŞ nízkých platech, které Správa jako
státní pżíspŞvková organizace mƉže nabídnout svým pracovníkƉm. V celé żadŞ profesí, a
zejména tŞch vysoce kvalifikovaných, jsou stávající platy pouze zlomkem Řástek, jež jsou v
Praze pżedevším v soukromé sféże obvyklé. Je pak velmi obtížné dlouhodobŞ zajistit pro
nŞkteré odborné profese vysoce kvalitní personál tak, jak by to úkoly Správy pżi péŘi o
Hrad vyžadovaly. Správu, stejnŞ jako jiné pżíspŞvkové organizace, proto tento stav nutí k
dodavatelskému zajišƃování żady standardních Řinností.

Pżetrvávající obtíží Správy jsou také nejasnosti kolem budoucnosti vlastnických vztahƉ
k nŞkterým objektƉm Pražského hradu. Tato nejistota neumožŵuje realizaci nŞkterých
programƉ Správy v logické Řasové a vŞcné posloupnosti.
V prƉbŞhu roku rovnŞž Správa vedla soudní spor s živnostenským úżadem, který již v roce
1998 udŞlil SprávŞ pokutu za provozování prƉvodcovské služby, prodej informaŘních
materiálƉ, pożádání konferencí a za ediŘní Řinnost s poukazem na svƉj závŞr, podle nŞhož
jde o podnikání dle živnostenského zákona a Správa je tedy povinna pro tuto Řinnost získat
živnostenské oprávnŞní a provádŞt ji jako Řinnost hospodáżskou. Správa s tímto výkladem
nesouhlasila a s odvoláním na skuteŘnost, že tyto Řinnosti vykonává na základŞ zżizovací
listiny jako Řinnosti hlavní, nikoli hospodáżské, pżedala spor k rozhodnutí soudu.
Základními cíli jsou otevżení Pražského hradu veżejnosti, jeho integrace do struktury mŞsta
jakožto živé souŘásti, zpżístupnŞní vŞtšiny objektƉ a prostor, bohatá nabídka kvalitního
kulturního programu, poskytování široké škály služeb, a to všem sociálním skupinám a
vrstvám. Dá se oŘekávat, že spokojení návštŞvníci, trávící na HradŞ více Řasu, poté navštíví
více objektƉ, výstav, koncertƉ a dalších míst, což se posléze nutnŞ projeví ve vítaném
zvýšení vlastních pżíjmƉ.
Z tohoto pohledu je dlouhodobŞ ekonomickým pżínosem také żada spoleŘenských
a zejména kulturních projektƉ, které Správa plánuje jako samy o sobŞ rozpoŘtovŞ
vyrovnané Ři mírnŞ ztrátové. Velmi vítanou a oceŵovanou je Řastá úŘast sponzorƉ z żad
podnikatelských subjektƉ na mnoha projektech. Správa s nimi hodlá i nadále soustavnŞ
pracovat ve smyslu nabídky prestižního a seriózního partnerství.
Získávání finanŘních prostżedkƉ pro péŘi o Pražský hrad proto zƉstává také do budoucna
jedním z klíŘových úkolƉ, ke kterým byla Správa zżízena, úkolu, jenž je souŘástí její služby
veżejnosti.

PéŘe o historicky a památkovŞ výjimeŘný areál Pražského hradu je trvalým posláním
Správy. Její dlouhodobá koncepce se zároveŵ snaží být odpovŞdí na obecnou otázku - jak
nejlépe peŘovat o památkové objekty a soubory. Správa spatżuje správnou cestu v
uvážlivém hledání a nalézání optimálního využití jednotlivých objektƉ, to jest takovému
využití, které je charakteru objektu, jeho místu a jeho stavební struktuże úmŞrné a kterým
bude dosaženo smysluplného fungování historické budovy, jež neodhlíží od úŘelu, ke
kterému byla budova vystavŞna, které pokud možno respektuje pƉvodní význam a duch
místa a které nemá zapotżebí pozmŞŵovat pƉvodní stavební a prostorovou dispozici domu.
Dażí-li se nalézt ten pravý zpƉsob využívání, pżestává být objekt konzervovanou památkou
a finanŘním bżemenem a zaŘíná samozżejmŞ sloužit a navrací se mu tedy pƉvodní smysl. A
v dƉsledku pak vŞtšina domƉ nemusí Řekat, zda se ve fondech památkové péŘe naleznou

prostżedky na jejich pravidelnou a dobrou údržbu, neboƃ potżeba této údržby se stává
pżirozenou potżebou jejich uživatelƉ. Je zżejmé, že v každém pżípadŞ, kdy se podażí vhodnŞ
zvolit zpƉsob užívání, pżestává být historicky cenný prostor chladným památníkem a stává
se živou souŘástí hradního organismu. Pżi pżirozeném užívání a dobré péŘi se zároveŵ
památkovŞ cenné stavbŞ dostává nejlepší ochrany. Správa tyto teze považuje za správné a
soudí, že výraznŞ se snižující finanŘní závislost Hradu na státním rozpoŘtu pżi rostoucí
kvalitŞ péŘe a ochrany je toho dokladem.

Správa mŞla v prƉbŞhu roku 1999 pżi pżepoŘtu na plné pracovní úvazky 344 zamŞstnancƉ a
byla ŘlenŞna do pŞti divizí:
Správní divize
Rozvojová divize
Programová divize
Divize zahrad
zámek Lány
a Řtyż samostatných odborƉ:
Ekonomický odbor
Odbor archivní a spisové služby (od 1.3.1999)
Odbor informaŘních systémƉ
Odbor architekta Hradu
OrganizaŘní struktura je znázornŞna v pżíloze této zprávy.

Na základŞ rozhodnutí vedoucího Kanceláże byly dnem 1. 3. 1999 z Kanceláże do Správy
pżevedeny Řinnosti následujících oddŞlení Kanceláże:
- oddŞlení podatelny, registrace a výpravny,
- oddŞlení indexu a protokolu,
- oddŞlení Archivu Pražského hradu.
K zastżešení pżevedených oddŞlení podatelny, registrace a výpravny, oddŞlení indexu
a protokolu a oddŞlení Archivu Pražského hradu byl vytvożen Odbor archivní a spisové
služby. V první polovinŞ roku bylo za úŘelem zajištŞní komplexního a systematického
pżístupu k pżípravné fázi staveb reorganizována práce v Rozvojové divizi a vytvożeno nové
OddŞlení pżípravy staveb.

II. Ekonomický vývoj a finanŘní plán

Rekapitulace roku 1999
Správa v roce 1999 plnila své úkoly s ohledem na výši finanŘních prostżedkƉ urŘených na
provoz, které jsou sledovány a vyhodnocovány jako provozní prostżedky finanŘním plánem.
Druhou kategorií byl objem prostżedkƉ na investice sledovaný jako investiŘní výstavba.
Zżizovatel svým rozhodnutím povolil SprávŞ od roku 1999 provozování hospodáżské
Řinnosti - prádelny v Lánech a tato Řinnost je v rámci provozních prostżedkƉ sledována
samostatnŞ.
FinanŘní plán
Tvorba a úpravy finanŘního plánu
V roce 1999 hospodażila Správa podle zżizovatelem stanovených ukazatelƉ: pżíspŞvek na
Řinnost 131 731 000 KŘ, pżi splnŞní odvodové povinnosti z prodeje a pronájmu státního
majetku ve výši 40 550 000 KŘ, prostżedky na platy 44 949 000 KŘ, ostatní osobní náklady
832 000 KŘ, pżepoŘtený poŘet zamŞstnancƉ 344 a dotace na investice ve výši 131 200 000
KŘ. Na základŞ takto stanovených limitƉ byl Správou zpracován a zżizovatelem schválen
finanŘní plán na rok 1999. FinanŘní plán byl, pżi dodržení všech stanovených ukazatelƉ,
koncipován jako vyrovnaný, a to pżi objemu nákladƉ ve výši 243 551 000 KŘ. SouŘástí
finanŘního plánu byla rovnŞž hospodáżská Řinnost, schválená zżizovatelem dne 13. 1. 1999
Ř. j. 406. 286/98, u které byl finanŘní plán stanoven jako vyrovnaný pżi objemu nákladƉ 500
000 KŘ.
V souvislosti s pżevodem spisové služby a Archivu Pražského hradu z Kanceláże do Správy
byly závazné ukazatele zmŞnŞny a stanoveny takto: objem prostżedkƉ na platy byl zvýšen
na 47 764 000 KŘ, z toho 841 000 KŘ ostatní osobní náklady, a pżíspŞvek na Řinnost zvýšen
na 134 448 000 KŘ, pżi zachování odvodové povinnosti ve výši 40 550 000 KŘ. PżepoŘtený
poŘet zamŞstnancƉ za rok byl stanoven na 344. FinanŘní plán byl upraven dle uvedených
ukazatelƉ a ponechán vyrovnaný pżi objemu nákladƉ a výnosƉ ve výši 246 268 000 KŘ.
Na základŞ usnesení vlády ėR Ř. 900/1999, kterým bylo stanoveno vázání rozpoŘtových
prostżedkƉ, byl SprávŞ snížen pżíspŞvek na Řinnost o 2 100 000 KŘ. FinanŘní plán byl
upraven pżesunem v jednotlivých položkách nákladƉ a výnosƉ a ponechán vyrovnaný v
celkovém objemu nákladƉ 246 268 000 KŘ.
Zżizovatel dopisem ze dne 12. 10. 1999 zvýšil SprávŞ pżíspŞvek na Řinnost o 46 000 KŘ, z
toho objem mzdových prostżedkƉ byl zvýšen o 34 000 KŘ. Dne 14. 12. 1999 byly SprávŞ
upraveny závazné ukazatele takto: limit mzdových prostżedkƉ 49 198 000 KŘ, z toho ostatní

osobní náklady 1 041 000 KŘ bez zvýšení pżíspŞvku na Řinnost. Dne 15. 12. 1999 byly
finálnŞ upraveny závazné ukazatele takto: pżíspŞvek na Řinnost 132 394 000 KŘ, z toho
mzdové prostżedky 49 198 000 KŘ, ostatní osobní náklady 1 041 000 KŘ, pżepoŘtený poŘet
zamŞstnancƉ 354. FinanŘní plán byl zpracován jako vyrovnaný pżi objemu nákladƉ 257 096
000 KŘ pżi odvodové povinnosti ve výši 40 550 000 KŘ. Objem hospodáżské Řinnosti byl
ponechán v pƉvodním rozsahu ve výši 500 000 KŘ nákladƉ, pżi vyrovnaném hospodażení.
Tento finanŘní plán byl zżizovatelem schválen a je poslední úpravou v roce 1999.
Hospodażení Správy ovlivnila zmŞna zpƉsobu úŘtování výnosƉ z prodeje a pronájmƉ
státního majetku. Tyto výnosy jsou nyní úŘtovány ve prospŞch úŘtu 347 - vypożádání
pżeplatkƉ dotací a ostatních závazkƉ se státním rozpoŘtem. Naopak snížení stanovené
odvodové povinnosti je provádŞno ve prospŞch výnosového úŘtu 649 - jiné ostatní výnosy,
a to ve výši skuteŘnŞ vynaložených nákladƉ na úpravy, údržbu a provoz pronajímaných
objektƉ.
Program
V prƉbŞhu roku 2000 pravdŞpodobnŞ dojde v oblasti ekonomické Řinnosti Správy
k dƉležitým organizaŘnŞ provozním zmŞnám. Mezi nejzávažnŞjší patżí pżipravovaná zmŞna
nŞkterých hlavních Řinností na Řinnosti hospodáżské. SouŘástí posuzování Řinností Správy
bude také pżíprava na realizaci opatżení smŞżující k transformaci státních organizací, která
se pżipravuje v rámci nového zákona o majetku státu.
Ekonomický odbor pżipravuje zdokonalení systému reportingu výsledkƉ hospodażení
a dalších potżebných údajƉ vedoucím zamŞstnancƉm útvarƉ. Cílem celého systému je
poskytování údajƉ dƉležitých pro żízení, vŘasné registrování negativních vlivƉ a pżípravu
návrhƉ na jejich odpovídající żešení.
SamostatnŞ budou sledovány otázky daŵové, zvláštŞ daŵ z pżíjmƉ. V souvislosti
s pżevodem nŞkterých hlavních Řinností na hospodáżské bude nutno postupnými kroky v
prƉbŞhu celého úŘetního období pżipravovat daŵovou optimalizaci.
V prƉbŞhu roku 2000 probŞhne analýza finanŘního pojištŞní majetku Správy.

Hlavní Řinnost
Náklady
NeinvestiŘní náklady byly v prƉbŞhu úŘetního období (roku) pravidelnŞ sledovány a jejich
pżekroŘení o 4,2 % umožnil dobrý vývoj tržeb. Zvýšení nákladƉ proti plánu se realizovalo
hlavnŞ v agregovaných položkách údržba a opravy (zvýšení o 11,7 %), ve službách

(zvýšení o 2,5 %), v energiích (zvýšení o 3 %) a v ostatních nákladech. V porovnání s
rokem 1998 byl nárƉst nákladƉ o 5 % celkového objemu, což vyjadżuje stagnaci nákladƉ
dosaženou peŘlivým sledováním a ovlivŵováním nákladových položek. FinanŘní plán a
jeho plnŞní je uvedeno v samostatné tabulce.
Materiál a pohonné hmoty
Drobný hmotný majetek, materiál, knihy, uŘebnice, pomƉcky a potraviny byly nakoupeny
za 21 988 000 KŘ , což je v porovnání s pżedchozím rokem více o 1 968 000 KŘ. Zvýšení je
zŘásti dƉsledkem potżeby vybavení novŞ rekonstruovaných prostor objektu Řp. 2 nábytkem
a drobným vybavením, ŘásteŘnŞ odráží zvýšení cen v tŞchto komoditách. U nákladƉ na
pohonné hmoty bylo dosaženo, v porovnání s rokem 1998, snížení o 18 % - na celkovou
Řástku 2 499 000 KŘ.

Energie
V agregované položce energií došlo ke snížení celkové spotżeby na 93 % roku 1998.
ėásteŘnŞ se tak již projevil vliv úspor ze zkušebního provozu plynové kotelny. Náklady na
ostatní energie se pżes zvýšení jejich cen snižovaly. CelkovŞ bylo na energie vynaloženo 31
764 000 KŘ.
Graf: NeinvestiŘní výdaje Správy

Služby
Trend zvyšování nákladƉ za služby byl v roce 1999 zastaven a v porovnání s pżedchozím
rokem se Řástky za služby snížily na 98,2 %. K nejvŞtším položkám trvale patżí náklady
na telekomunikaŘní poplatky - celkem ve výši 10 206 000 KŘ, což je stejná Řástka jako
v pżedchozím roce. Další velkou položkou jsou služby, které Správa nemƉže zajistit
vlastními zamŞstnanci, napż. Řást úklidových prací. Zde se náklady zvýšily na 4 023 000
KŘ. CelkovŞ bylo na služby vynaloženo 49 962 000 KŘ.

Údržba a opravy
Tato oblast Řinnosti Správy vykazuje trvalý nárƉst nákladƉ. To je dáno nejen rozšiżováním
poŘtu rekonstruovaných objektƉ, ale také zvýšenou pozorností základní, drobné údržbŞ, což
do budoucna umožŵuje pżedejít nákladným rekonstrukcím. Prostżedky na opravy a údržbu

tvożí již 18,1 % všech nákladƉ Správy. V roce 1996 bylo vynaloženo 28 669 000 KŘ, v roce
1997 35 000 000 KŘ, v roce 1998 41 110 000 KŘ a v roce 1999 48 339 000 KŘ.
Mzdové prostżedky
Objem mzdových prostżedkƉ je závazným, nepżekroŘitelným ukazatelem a byl zżizovatelem
stanoven na celkovou Řástku 49 198 000 KŘ. Mzdové prostżedky se dŞlí na prostżedky na
platy zamŞstnancƉ a na ostatní osobní náklady. Ve SprávŞ, stejnŞ jako v celé rozpoŘtové
sféże, byly od 1. ledna zvýšeny tarifní platy v prƉmŞru o 14 % a od 1. bżezna byly položky
navýšeny o mzdové prostżedky delimitovaných zamŞstnancƉ z Kanceláże; proto srovnání
absolutních Řástek mzdových prostżedkƉ není možné. Nepżímou metodu srovnání umožŵuje
výpoŘet prƉmŞrného mŞsíŘního platu, který se, podle metodiky ministerstva financí,
stanovuje jako podíl celkového objemu prostżedkƉ na platy a použitých prostżedkƉ z fondu
odmŞn, pżepoŘteného poŘtu zamŞstnancƉ v roce a 12 mŞsícƉ.
PrƉmŞrný plat = (48 157 + 2143) / 344 / 12 = 12 185 (KŘ)
Zvýšením tarifních platƉ a použitím fondu odmŞn bylo dosaženo zvýšení prƉmŞrných platƉ
ve SprávŞ na úroveŵ 114,3 % roku 1998, kdy byl prƉmŞrný plat 10 662 KŘ. Vývoj
prƉmŞrného platu byl v pżedcházejících letech následující: rok 1995 - 9 478 KŘ, 1996 - 10
522 KŘ, 1997 - 10 686 KŘ.
Druhou Řástí mzdových prostżedkƉ jsou ostatní osobní náklady, jejichž objem byl stanoven
na 1 041 000 KŘ a vyŘerpáno bylo 930 000 KŘ. Prostżedky z položky ostatní osobní náklady
jsou využívány pro úhrady za práce sjednané dohodou o pracovní Řinnosti, dohodou o
provedení práce a hradí se z nich odstupné zamŞstnancƉm. Oba druhy dohod se využívají
pżedevším k zajištŞní tŞch úkolƉ, které není hospodárné provádŞt prostżednictvím vlastních
zamŞstnancƉ.
SouŘástí mzdových nákladƉ jsou i další s platem spojené náklady, a sice: sociální
a zdravotní pojištŞní hrazené organizací, zákonné sociální náklady (fond kulturních a
sociálních potżeb, požitky osob vykonávajících ve SprávŞ civilní službu) a ostatní sociální
náklady (pżíspŞvek na stravování zamŞstnancƉ). Všechny tyto položky Řiní Řástku 20 414
000 KŘ.

Ostatní náklady
Zbývající náklady Správy v roce 1999 ve výši 39 679 000 KŘ tvożí odpisy investiŘního
majetku ve výši 21 291 000 KŘ, zƉstatková hodnota prodaného majetku ve výši 5 633 000
KŘ, likvidace nepotżebného majetku v zƉstatkové hodnotŞ 2 530 000 KŘ, pojistné 4 576 000
KŘ, bankovní a jiné poplatky a danŞ z pżíjmƉ ve výši 1 117 000 KŘ.

Výnosy
Pżíjmy z vlastní Řinnosti
Pżíjmy z vlastní Řinnosti jsou rozhodující položkou ve financování provozu Správy. Celkem
bylo za rok 1999 dosaženo výnosƉ ve výši 271 027 000 KŘ. Výše popsanou zmŞnou
vykazování tržeb z prodeje a pronájmu majetku však došlo k posunƉm, které neumožŵují
pżímé srovnání pżíjmƉ roku 1999 s pżedchozími lety. Výnosy z prodeje a pronájmu majetku
se nepromítají do výkazu zisku a ztráty (výsledovky) a nejsou ani pżedmŞtem finanŘního
plánu. CelkovŞ bylo takto dosaženo výnosƉ 50 389 000 KŘ. Od této Řástky byly odeŘteny
náklady na provoz, opravy a údržbu pronajímaného majetku a náklady spojené s prodejem
majetku v celkové výši 8 050 000 KŘ. Celkem tedy bylo odvedeno do státního rozpoŘtu 42
339 000 KŘ, což pżedstavuje pżekroŘení plánovaného objemu o 4,4 %.
Graf: Výnosy z vlastní Řinnosti Správy

Tržby ze vstupného
Vstupné do objektƉ a na kulturní akce je hlavním druhem tržeb Správy. Ze vstupného do
objektƉ tzv. návštŞvnického okruhu bylo získáno celkem 87 335 000 KŘ, to je v porovnání
s rokem 1998 nárƉst o 11 %. Nutno však poznamenat, že po delší Řást roku (od 1. dubna)
byla cena vstupného o 20 % zvýšena. Výsledná tržba tedy signalizuje stagnaci poŘtu
platících návštŞvníkƉ. Dobrý vývoj se ukazuje v tržbách ze vstupného do Obrazárny, kde
bylo dosaženo zisku 3 964 000 KŘ. Další tržby: vstupné na výstavy 3 269 000 KŘ, koncerty
271 000 KŘ, divadelní pżedstavení 659 000 KŘ a vstupenky do parku v zámku Lány 304 000
KŘ. CelkovŞ Řinily tržby ze vstupného 95 802 000 KŘ, což je v porovnání s pżedchozím
rokem více o 11 826 000 KŘ, tedy 114 % roku 1998.

Tržby za služby a energie a ostatní
Správa na základŞ uzavżených nájemních smluv poskytovala vŞtšinŞ svých nájemcƉ
základní služby a dodávala energie. Tato Řinnost pżinesla tržby ve výši 12 231 000 KŘ.
Pżefakturací potravin Správa získala 708 000 KŘ, komisním prodejem zboží 89 000 KŘ.

PżíspŞvek na Řinnost

Správa obdržela od zżizovatele neinvestiŘní prostżedky na svoji Řinnost v celkové výši
132 394 000 KŘ. Z této Řástky tvożí podstatnou složku mzdové náklady, sociální a zdravotní
pojištŞní a zákonný pżídŞl do fondu kulturních a sociálních potżeb, celkem ve výši 67 401
000 KŘ. Další Řástí je kompenzace prostżedkƉ odvedených do státního rozpoŘtu za prodej a
pronájem majetku ve výši 40 550 000 KŘ. Zbývající prostżedky, ve výši 24 443 000 KŘ,
byly využity na zajištŞní služeb Kanceláże, k provozu všech areálƉ, údržbŞ a opravám
majetku. PżíspŞvek na Řinnost byl Řerpán pravidelnŞ, po jednotlivých mŞsících ve výši
jedné dvanáctiny stanoveného objemu prostżedkƉ.
Graf: Podíl státního rozpoŘtu na celkových výdajích Správy
Graf: Podíl pżíspŞvk na Řinnost na neinvestiŘních výdajích Správy

Výsledky provozního hospodażení
Hospodażení s fondy
Fondy Správy byly využívány v souladu s platnou legislativou následovnŞ:
Fond odmŞn
PoŘáteŘní zƉstatek fondu ve výši 636 000 KŘ byl zvýšen pżevodem zlepšeného
hospodáżského výsledku z roku 1998 ve výši 1 771 500 KŘ a využíván k ocenŞní práce
zamŞstnancƉ v prƉbŞhu celého roku. Jeho využití je závažným motivaŘním faktorem a jeho
použití umožnilo zvýšit úroveŵ prƉmŞrného platu ve SprávŞ o 519 KŘ. Celkem bylo z fondu
použito 2 143 000 KŘ a fond k 31. prosinci vykazoval zƉstatek 264 000 KŘ.
Rezervní fond
Fond mŞl poŘáteŘní zƉstatek ve výši 4 847 000 KŘ a v prƉbŞhu roku byl doplnŞn na
koneŘnou Řástku 6 347 000 KŘ.
Fond reprodukce investiŘního majetku
Fond vykazoval na zaŘátku roku zƉstatek ve výši 32 148 000 KŘ, v prƉbŞhu roku byl fond
doplnŞn investiŘními prostżedky ve výši 62 690 000 KŘ (systémová investiŘní dotace),
Řástkou 69 900 000 KŘ (individuální investiŘní dotace na rekonstrukci Řp. 2 - Ústav
šlechtiŘen) a odpisy investiŘního majetku ve výši 23 821 000 KŘ. Použito na investice bylo
139 024 000 KŘ, z toho k posílení oprav a údržby 3 500 000 KŘ. ZƉstatek fondu k 31.
prosinci Řinil 49 835 000 KŘ.

Fond kulturních a sociálních potżeb
Tento fond slouží pżedevším k poskytnutí pżíspŞvkƉ a pƉjŘek zamŞstnancƉm a k podpoże
jejich kulturních a sportovních aktivit. O použití fondu spolu se zamŞstnavatelem rozhoduje
závodní výbor odborové organizace. Fond vykazoval poŘáteŘní zƉstatek ve výši 1 202 000
KŘ, byl doplnŞn povinným odvodem dvou procent z vyplacených platƉ a k 31. prosinci
vykazoval zƉstatek ve výši 1 083 000 KŘ. Z fondu byly hrazeny následující položky:
pżíspŞvek na stravování ve výši 616 900 tis. KŘ, pżíspŞvek na rekreaci ve výši 282 900 tis.
KŘ, pżíspŞvek na tŞlovýchovu a kulturu ve výši 75 000 KŘ, dary pżi pracovních a životních
výroŘích ve výši 113 000 KŘ a byly poskytnuty pƉjŘky na pożízení nebo vybavení domu Ři
bytu ve výši 205 000 KŘ. Celkem bylo takto použito 1 292 800 KŘ.
Hospodáżská Řinnost
Po schválení hospodáżské Řinnosti zżizovatelem byly prádelnou zámku Lány poskytovány
služby - praní, žehlení, mandlování a skládání ložního a stolního prádla také jiným
subjektƉm než SprávŞ. Celkem bylo v prádelnŞ vypráno 34 694 kg prádla, z toho
pro Správu 14 628 kg a pro ostatní odbŞratele v režimu hospodáżské Řinnosti 20 066 kg,
tedy 57,8 % z celkového objemu vypraného prádla. V tomto pomŞru se také rozdŞlují
náklady na realizaci výkonƉ prádelny.
Náklady
NejvŞtší položkou v nákladech byly mzdové náklady v celkové výši 262 000 KŘ, dále
sociální a zdravotní pojištŞní a pżíspŞvek na stravování. Další náklady byly vynaloženy na
materiál ve výši 78 000 KŘ, energie - 66 000 KŘ, opravy a údržba - 86 000 KŘ. Celkem
na hospodáżskou Řinnost bylo vynaloženo 593 600 tis. KŘ.
Výnosy
Za vyprané prádlo byly dosaženy tržby ve výši 592 400 tis. KŘ. Vzhledem k tomu, že
prádelna fungovala v režimu hospodáżské Řinnosti první rok, lze tento výnos hodnotit
kladnŞ.
ZávŞr
Správa v roce 1999 dosáhla dobrých výsledkƉ hospodażení. Všechny závazné ukazatele
stanovené zżizovatelem byly splnŞny a celkovŞ bylo dosaženo zlepšeného hospodáżského
výsledku ve výši 3 530 000 KŘ.
V hospodáżské Řinnosti bylo dosaženo ztráty ve výši 1 200 KŘ. I pżes tento nepżíznivý
hospodáżský výsledek lze konstatovat, že prádelna v roce 1999 stanovené úkoly splnila
dobże a zajistila všechny úkoly pro Správu vŘas a v požadovaném množství; zároveŵ byla

vhodnŞ využita její zbývající kapacita.

FinanŘní plán v roce 1999 a jeho plnŞní, finanŘní plán na rok 2000
(v tis. KŘ)
ÚŘet

Plán 1999
PlnŞní 1999
21 156
21 988,2
13 939,7

501
502 0100

Název úŘtu
materiál
elektrická energie

502 0200

voda

2 010,2

502 0300

pára

10 714,7

502 0400

plyn

5 099,9

502
503
504
510
511 0100

energie celkem
pohonné hmoty
prodané zboží
služby
údržba a opravy stavební

511 0200

údržba a opravy nestavební

5 643,5

511 0300

restaurování

4 029,8

511
512
513
518
521
524

celkem opravy a údržba
cestovné
reprezentace
ostatní služby
mzdové náklady
sociální a zdravotní
pojištŞní
zákonné sociální náklady
ostatní sociální náklady
danŞ a poplatky
ostatní náklady
odpisy a zƉstatková. cena
prodaného majetku
daŵ z pżíjmƉ
náklady celkem
tržby z prodeje služeb
tržby za prodané zboží
aktivace materiálu a zboží

527
528
538
540
550
590
5
602
604
621

30 830
2 700
1 500
48 748

31 764,5
2 499,1
1 321,7
49 962,5
38 666,3

%
103,6

Plán 2000
21 520

103,0
92,6
88,1
102,5

31 770
2 250
2 000
54 475

43 259
750
420
400
49 198
17 412

48 339,6
1 272,1
881,7
362,8
49 087,3
17 526,5

111,7
169,6
209,9
90,7
99,8
100,7

53 100
420
540
200
48 123
17 100

2 140
845
760
6 230
29 700

2 098,9
788,7
786,4
8 323,7
29 453,4

98,1
93,3
103,5
133,6
99,2

2 200
958
735
7 440
17 000

800
256 596
112 812
1 520
420

1 116,7
267 495,8
120 794,1
1 612,4
401,3

139,6
104,2
107,1
106,1
95,5

900
260 731
117 784
3 200
1 000

640
650
691
6

ostatní výnosy
tržby z prodeje majetku a
materiálu
pżíspŞvek na Řinnost
výnosy celkem
hospodáżský výsledek

4 550
0

15 825,5
0,0

347,8
0,0

10 230
0

132 394
256 596
0

132 394,0
271 027,3
3 531,5

100,0
105,6
-

128 517
260 731
0

InvestiŘní výstavba
V roce 1999 byl hlavní dƉraz v oblasti investiŘní výstavby položen na pokraŘování
rekonstrukce Řp. 2 - Ústavu šlechtiŘen a Rožmberského paláce, dále na dokonŘení plynové
kotelny Pražského hradu a její uvedení do zkušebního provozu v topné sezónŞ 1999 - 2000.
Od zżizovatele Správa obdržela na investice systémovou a individuální dotaci v celkové
výši 131 200 000 KŘ. Další Řástku tvożil transfer prostżedkƉ od ministerstva obrany ve výši
1 700 000 KŘ na financování investic souvisejících s plnŞním povinností Hradní stráže. Z
vlastních prostżedkƉ (fond reprodukce investiŘního majetku) bylo celkem použito 13 624
000 KŘ.
Graf: InvestiŘní výdaje Správy

Charakteristika jednotlivých staveb
Prostżedky ze státního rozpoŘtu byly použity následovnŞ: program 301 010 - obnova
a dostavba areálu Pražského hradu 124 358 000 KŘ , program 301 020 - obnova a dostavba
sídla prezidenta republiky v Lánech 3 900 000 KŘ, program 301 030 - pożízení a technická
obnova strojƉ a zażízení 4 642 000 KŘ.
Uvedené prostżedky byly realizovány na následující akcích:
ėp. 2 - Ústav šlechtiŘen a Rožmberský palác
V prƉbŞhu mŞsíce února 1999 byla ukonŘena první etapa stavebních prací. Druhá etapa
rekonstrukce objektu byla zahájena 1. 3. 1999 a zahrnovala stavební úpravy západního
traktu, depozitáżƉ textilu a obrazƉ a rekonstrukci vstupu ze západní Řásti objektu.
PokraŘovala rovnŞž projektová pżíprava tżetí etapy rekonstrukce. Celkem za rok 1999 bylo
na akci proinvestováno 75 700 000 KŘ. Pżedpokládá se, že na tyto práce plynule naváže tżetí
etapa, která zahrnuje koneŘnou úpravu druhého podlaží západního traktu a suterénní Řásti
stżedního traktu.

Plynová kotelna
Výstavba byla dokonŘena a v zimní topné sezónŞ 1999 - 2000 byla kotelna již ve
zkušebním provozu. Plánované náklady byly dodrženy, rovnŞž tak všechny plánované
parametry zażízení. Úspory pżi pżechodu na vytápŞní plynem zatím nelze pro krátkost jeho
provozu pżesnŞ vyŘíslit, odborným odhadem se však náklady na vytápŞní Hradu sníží roŘnŞ
o 6 000 000 KŘ - z 16 000 000 na 10 000 000 v cenách roku 1999. Pżedpokládá se
návratnost této investice 5 až 6 let. Celková hodnota investice v roce 1999 Řinila 30 731 000
KŘ.
Jiżské námŞstí a Vikáżská ulice
V roce 1999 byla realizována nultá etapa povrchových úprav Jiżského námŞstí a Vikáżské
ulice, která spoŘívala v pżeložení vodovodních pżípojek v severním kolektoru a provedení
archeologického prƉzkumu Vikáżské ulice. Celkem bylo proinvestováno 1 300 000 KŘ.
Jízdárna Pražského hradu
Vzhledem k pżedpokládanému posunu stavební Řásti akce z roku 2000 na rok 2002 - 2003
bylo uskuteŘnŞno pouze doplnŞní projektu o interiérové úpravy a akce byla zastavena.
Celkem bylo použito 140 000 KŘ.
Jízdárenský dvƉr a Bažantnice
V roce 1999 pokraŘovala projektová pżíprava obou akcí. Byly dokonŘeny studie a projekty
pro vydání územního rozhodnutí, poté byly oba projekty pżerušeny vzhledem k posunu
ostatních akcí v harmonogramu stavebních investic, vyvolaným omezením finanŘních
prostżedkƉ. Celkem bylo investováno 2 240 000 KŘ, resp. 2 310 000 KŘ.
Oranžérie
Celá akce byla dokonŘena, stavba byla zkolaudována a bŞhem zkušebního provozu byly
odstraŵovány drobné vady a nedodŞlky. Proinvestováno bylo 2 400 000 KŘ.
Stavby do 5 mil. KŘ
Z vŞtších prací v této kategorii byly realizovány:
- rekonstrukce vzduchotechniky a vytápŞní ve Starém královském paláci (Vladislavský sál),
akce byly ukonŘena, celkem 4 700 000 KŘ,
- rekonstrukce pżedávacích stanic ÚT v MíŘovnŞ a Starém proboštství, celkem
1 100 000 KŘ,

- rekonstrukce stżechy Královského letohrádku - v roce 1999 probŞhla rekonstrukce
východní Řásti stżechy v hodnotŞ 1 300 000 KŘ, práce pokraŘuje v roce 2000,
- rekonstrukce teras s vinicemi pod Jižními zahradami byla zahájena a pokraŘuje v roce
2000, hodnota za rok 1999 1 300 000 KŘ,
- projektová pżíprava akcí plánovaných k realizaci v roce 2000.
V rámci akcí do 5 mil. KŘ bylo z pżíspŞvku ministerstva obrany, vybudováno strážní
stanovištŞ na Opyši a doplnŞny prvky obvodové ochrany, v celkové hodnotŞ 1 695 000 KŘ.
Stavby do 5 mil. KŘ v zámku Lány
V areálu lánského zámku byly rekonstruovány objekty garáží a myŘky u Řp. 106; bylo
proinvestováno 3 900 000 KŘ.
Strojové investice
V rámci investiŘního programu byly pożízeny stroje a strojní zażízení v celkové hodnotŞ
4 642 000 KŘ. Jednalo se zejména o stroje a zażízení nutné k rozšíżení telefonní ústżedny
Pražského hradu, pożízení výpoŘetní techniky, tiskáren a kopírek, zażízení pro kontrolu
vstupu do objektƉ Kanceláże a Správy, trezor pro vybavení pracovištŞ pro práci s
utajovanými skuteŘnostmi a pżístroje pro úklidové a żemeslné práce.
Z prostżedkƉ Správy bylo použito 13 624 000 KŘ, z toho na stavební investice 5 685 000
KŘ, na investice strojové - nákup dopravní, kopírovací a zabezpeŘovací techniky 7 395 000
KŘ a na poŘítaŘe 544 000 KŘ.

Pżehled pżíspŞvkƉ a darƉ pżijatých v roce 1999
Výstava díla A. Kubín
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Výstavy Drahé kameny ...
a Josef Navrátil
Výstava L. Sitenský

Bank Austria Creditanstalt
IBM ėR
Centrum krásy a.s.
Hotel Inter-Continental
Továrna na piana
Britská rada
Supraphon
ėeská spożitelna

450 000 KŘ
700 000 KŘ
60 000 KŘ
272 950 KŘ
76 193 KŘ
281 770 KŘ
60 000 KŘ
300 000 KŘ

Sorosovo centrum
Královský pivovar Krušovice

300 000 KŘ
300 000 KŘ

Výstava Stavitelé katedrály - Petr
Parléż, Josef Mocker
Výstava A. Hnízdil

Královský pivovar Krušovice
Metrostav
Centrum souŘasného umŞní
Kairos
KomerŘní pojišƃovna a. s.
KomerŘní banka
KomerŘní banka
Karla Herskovic
Pavel Štecha
VŞra Pavlíková

Výstava Adolf Born
Výstava Opus Italicum
Restaurování mozaiky Zlaté brány
Háša, portrét TGM
Fotografie na novoroŘenky 99
J. Pavlík, Sny pravoslavného
komunisty
Výstava fotografií P. Baŵka, V. Staŵko Centrum souŘastného umŞní
R-Presse
Inzerát týdeník Respekt
Raiffeisen stavební spożitelna a.
PojištŞní exponátƉ A. Kubin
s.
Radio Clasic
Reklama
Nadace VIZE 97
PżíspŞvek na Řinnost

100 000 KŘ
1 560 000 KŘ
40 000 KŘ
50 000 KŘ
350 000 KŘ
1 000 000 KŘ
500 000 KŘ
50 000 KŘ
24 200 KŘ
150 000 KŘ
100 000 KŘ
24 400 KŘ
184 076 KŘ
89 500 KŘ
218 400 KŘ

Vývoj nákladƉ a výnosƉ Správy

Vyjádżení v mil. KŘ :
1989

1990

1991

1992

10

14

28

47

85

119

148

159

225

171

181

- stavební
- nestavební
- památková
Celkem

50
2
5
57

74
2
6
82

68
4
5
77

19
4
5
28

12
3
2
17

26
4
4
34

20
6
4
30

22
4
2
28

27
4
4
35

33
4
4
41

39
6
4
49

Materiálové výdaje
Služby

17
13

27
18

49
22

46
17

34
30

67
31

61
50

64
53

58
104

59
93

58
101

NeinvestiŘní výdaje celkem
* bez odpisƉ

90

135

158

116

PżíspŞvkem ze SR kryto

85

121

130

69

Výnosy

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Údržba :

130 211 232 250 316 253 268
103* 182* 198* 217* 279* 225* 244*
90

98

89

95

86

84

91

Investice
dotací ze SR kryto

70
70

80
80

83
83

124
124

149
128

141
123

178
133

158
138

166
136

178
155

159
133

Podíl SR na hospodażení hradu

155

201

213

193

218

221

222

233

222

239

224

PżepoŘteno na ceny roku 1994 v mil. KŘ :
Míra inflace dle ėSÚ

9,7% 56,6% 11,1% 20,8% 10,0% 9,1% 8,8% 8,5% 10,7% 2,1%

Výnosy SPH
25
32
41
62
94
119 136 134 175 120 124
228
312
233
154
143
211 213 211 245 177 188
NeinestiŘní výdaje SPH
Investice celkem
178
185
123
165
164 141 163 133 129 125 112
216
280
192
92
99
98
82
80
67
59
64
PżíspŞvek
Dotace
178
185
123
165
141 123 122 116 106 109
93
SR celkem
393
465
314
256
240 221 203 196 172 168 157
94,4% 89,6% 82,3% 59,5% 69,2% 46,4% 38,4% 38,0% 27,2% 33,2% 34,0%
Podíl pżísp. na Řinnost na neinv. výdajích
SPH
Podíl dotací ze SR na celkových investicích 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,9% 87,2% 74,7% 87,3% 81,9% 87,1% 83,6%
SPH
96,9% 93,5% 88,4% 80,4% 78,1% 62,8% 54,1% 57,1% 46,1% 55,5% 52,5%
Podíl SR na hospodażení SPH (celkem)

Graf: Vývoj státního rozpoŘtu a podílu státního rozpoŘtu na hospodażení Hradu

1998

1999

2000

536635

605127

627336

podíl SR na hosp. SPH

239

224

206.5

PǥíspǇvek na ǁinnost v promilích

0.45

0.37

0.33

Statní rozpoǁet v 1/1 000 000 000 000 Kǁ

0.54

0.61

0.63

výdaje státního rozpoǁtu v mil.

III. Program využití objektƉ a prostor

Cílem tohoto programu je naplnŞní hradních prostor pestrým kulturním a spoleŘenským
životem, doprovázeným všemi službami, které v dobrém smyslu takovému oživení
napomáhají Ři které je podmiŵují. Pżedpokladem dosažení takového stavu je široké
spektrum vlastní aktivity Správy a rovnŞž podnŞcování aktivity okruhu dalších
spolupracujících institucí - nájemcƉ, kteżí k dosažení tŞchto obecných cílƉ napomáhají
(Národní galerie, Archeologický ústav, Národní muzeum, nŞkolik nadací podporujících
vŞdu, umŞní a vzdŞlávání, a mnoho dalších). DƉraz je kladen na Řinnost subjektƉ všeobecnŞ
prospŞšných, veżejnosti otevżených a vƉŘi veżejnosti aktivních, s pżednostní orientací na ty
z nich, jejichž oblasti Řinností mohou být se zámŞry a programy Správy provázány (historie,
výtvarné umŞní, architektura, památková péŘe apod.). Jako prostżedky k dosažení takového
cíle slouží také mnohá další provozní opatżení a aktivity, jež Hrad oživují a dávají mu
nezamŞnitelnou atmosféru, spojující v sobŞ historii s živou pżítomností.
Uvedený cíl je zároveŵ koncepcí a metodou souŘasné péŘe o objekty historicky
a památkovŞ výjimeŘného areálu Pražského hradu, jak je popsáno v úvodu této zprávy.
Dalším cílem je zvýšení úrovnŞ návštŞvnického provozu, pżitažlivost jeho dramaturgie, tras
a nabídky, zlepšení servisu pro návštŞvníky Hradu a jeho dislokace, a to zejména v
pżípadech obŘerstvení, informací, drobného prodeje, hygienických zażízení apod.
Správa vybírá nájemce nebytových prostor, urŘených ke službám pro návštŞvníky Hradu,
pżevážnŞ prostżednictvím veżejnŞ vyhlašovaných výbŞrových żízení. Nabídky zájemcƉ jsou
hodnoceny dle pżedem daných kritérií. Takový postup zaruŘuje objektivitu pżi výbŞru,
umožŵuje úŘast v soutŞži kterémukoli zájemci a zároveŵ je cestou, jak doplŵovat a
obmŞŵovat spektrum nabízených služeb v co nejvyšší kvalitŞ.
Ve výbŞrových żízeních, vyhlašovaných Správou, jsou preferovány projekty, které pżispŞjí
k jedineŘnosti atmosféry Pražského hradu a poskytují záruku atraktivní a kvalitní nabídky
pro návštŞvníky Hradu.
Výše nájemného bývá pżi výbŞrových żízeních pouze jedním z kritérií, a to nikoli kritériem
rozhodujícím. Pżi posuzování nabídek v oblasti služeb má vŞtšinou nejvyšší váhu kvalita
sortimentu a charakter prodeje a poskytovaných služeb.

Rekapitulace roku 1999 a program
Následující rekapitulace seznamuje se souŘasným stavem a s uskuteŘnŞnými
a pżipravovanými zmŞnami dlouhodobého programu Správy v užívání nŞkterých hradních

objektƉ.

Centrální Řást Hradu
1. Starý královský palác
Palác je hlavním návštŞvnickým objektem Hradu. Tereziánský trakt paláce je místem
pravidelných výstav a další výstavy se uskuteŘŵují v prostorách Starých zemských desek,
v gotickém paláci a v románském SobŞslavovŞ paláci, v dobŞ výstavy zpżístupŵovaném
veżejnosti. Ve vstupních prostorách se nachází prodejna - museumshop. V gotickém a
románském podlaží paláce bude v budoucnosti umístŞna stálé expozice o historii Hradu.

2. Nový palác
Palác je pżedevším sídlem prezidenta republiky a jeho Kanceláże. Zahrnuje však také
Obrazárnu Pražského hradu se stálou expozicí ze sbírek Pražského hradu a s prodejnou museumshopem, a dále Císażskou konírnu a kapli Sv.Kżíže jako výstavní a koncertní
prostory. Kavárna v sousedství Obrazárny se s dosavadním jediným vstupem pżes expoziŘní
prostor Obrazárny ukázala jako velmi obtížnŞ provozovatelná a proto byla zahájena
pżíprava reorganizace provozu, jejíž souŘástí bude zżízení pżímého vstupu do kavárny z II.
nádvożí.
V prostoru Západního kżídla byly odkryty zbytky kostela Panny Marie, nejstarší kamenné
stavby Pražského hradu, pocházející z 9. století. Jsou k nahlédnutí veżejnosti v prƉchodu z
II. na IV. nádvożí.

3. Ústav šlechtiŘen a Rožmberský palác
NŞkolikaletá rekonstrukce celého bloku, uskuteŘŵovaná bez vystŞhování uživatelƉ, po svém
pżerušení pokraŘuje a uživatelƉm byly pżedány novŞ rekonstruované a vybavené prostory
trezorových restaurátorských ateliérƉ a pracovišƃ nŞkterých útvarƉ Správy. V roce 2000
budou dokonŘeny rekonstrukce prostor Hradní policie, Archeologického ústavu ėAV a
trezorové depozitáże hradních sbírek. V dalších dvou letech pżibude vedle stálých pracovišƃ
Správy rovnŞž Archiv Kanceláże, odborná umŞnovŞdná knihovna, víceúŘelový sál se
zázemím a rekonstruované renesanŘní nádvożí s obŘerstvením.


4. Nové proboštství
Vzhledem k nejistotŞ vyvolané soudním sporem s církevními subjekty o vlastnictví objektu
Správa odložila pżipravovaný projekt na jeho rekonstrukci a využití. Prostory jsou omezenŞ
využívány jako ateliéry a pracovny studentƉ zejména ze zahraniŘních univerzit, kteżí pracují
na tématech souvisejících s Pražským hradem.

5. Jižní zahrady
Plató zahrady Na Valech je dŞjištŞm kulturních a spoleŘenských akcí, Hudební pavilón
v Hartigovské zahradŞ slouží pro pożádání koncertƉ. Z Matyášova pavilónu trubaŘi Hradní
stráže vždy v 10 hodin oznamují otevżení hradních zahrad veżejnosti.
Po dobu letní sezóny je pro návštŞvníky otevżeno provizorní propojení Jižních zahrad
s palácovými zahradami pod Hradem (jejichž správcem je Státní ústav památkové péŘe),
vedené mezi terasami pod Moravskou baštou a horní terasou Kolowratské zahrady. V roce
2000 bude po dokonŘení rekonstrukce Kolowratské a Malé Fürstenberské zahrady otevżeno
definitivní propojení pżes pavilón druhé z nich. Správa upravuje ke zpżístupnŞní vlastní
sousedící terasy pod Moravskou baštou a Opyší. PrƉchod pżes terasy Zlaté studny zƉstává
uzavżen, neboƃ majitel Zlaté studny dosud nezahájil její provoz.

6. Síŵ pod PleŘnikovým schodištŞm v Rajské zahradŞ
V tomto výstavním prostoru probíhají pżíležitostné sezónní výstavy zamŞżené na tvorbu
mladé generace a na experiment.

7. Vikárka
Nájemní vztah s pżedchozím nájemcem restaurace skonŘil a ve výbŞrovém żízení byl
vybrán nový provozovatel. Vzhledem ke špatnému stavu interiéru objektu a k
doslouživšímu Ři poniŘenému technologickému vybavení byla zároveŵ pżipravena jeho
kompletní obnova, jejíž realizace potrvá po vŞtšinu roku 2000. Poté bude restaurace s
vinárnou a bistrem opŞt otevżena veżejnosti.

8. DƉm Řp. 40

ėinnost pronajímané stomatologické ordinace byl ukonŘen a Správa se rozhodla v jejím
dalším provozování nepokraŘovat. V objektu pracovala textilní restaurátorská dílna a byla v
nŞm umístŞna nŞkterá pracovištŞ Správy.

9. Malé Mockerovy domy Řp. 35 a 36
V objektu se nachází provozovna rychlého obŘerstvení, která v poledních hodinách slouží
jako jídelna zamŞstnancƉ Správy, Kanceláże, Národní galerie, Národního muzea a nŞkolika
dalších institucí, a také kavárna se sezónní pżedzahrádkou.

10. MladotƉv dƉm
ėást pżízemí domu je sídlem Sdružení SOS dŞtských vesniŘek, pżevážná Řást objektu však
slouží jako depozitáż umŞleckých a archeologických sbírek a archiv.

11. Restaurace a zahrada Na BaštŞ
Zahrada i restaurace jsou celoroŘnŞ otevżeny pro návštŞvníky.

12. Staré proboštství
DƉm na III. nádvożí je pronajat Metropolitní kapitule u sv.Víta.

13. Klášter a bazilika sv. Jiżí
Klášter je sídlem a expozicí Sbírky starého umŞní Národní galerie. Bazilika je souŘástí
návštŞvnického okruhu a zároveŵ místem pravidelných koncertních programƉ.

Východní Řást Hradu

14. Zlatá uliŘka
Jednotlivé domky jsou podle stanovených kriterií pronajímány drobným prodejcƉm.

15. Obranná chodba s Bílou vŞží a Hladomorna
V Obranné chodbŞ je veżejnosti pżístupna pozoruhodná série historických kreseb na zdech.
Hladomorna v Bílé vŞži a Obranná chodba jsou zároveŵ pronajaty jako prodejní galerie.

16. DƉm U Modré koule a Řp. 30
Prodejní prostory v pżízemí jsou pronajaty pro starožitnictví, trafiku a rychlé obŘerstvení se
sezónní pżedzahrádkou pżi severním prƉŘelí. V patrech se nacházejí byty.

17. DƉm Řp. 32
Dosavadní uživatel domu - Pražská kolej pro studia filozofie a dŞjin umŞní - ukonŘil svou
Řinnost, umŞnovŞdná knihovna Správy však zƉstala v provozu k dispozici veżejnosti. V
objektu se pżipravuje rekonstrukce inženýrských sítí a bude využit jako pracovištŞ útvarƉ
Správy.

18. Domy Řp. 8, 9 a 10
V pżízemí domu Řp. 8 se nachází rychlé obŘerstvení se sezónní pżedzahrádkou, ostatní
prostory zaujímají byty.

19. Nejvyšší purkrabství a Malý Lobkovický palác
ėást Purkrabství je pronajata pro Muzeum hraŘek, v západním kżídle objektu je umístŞna
prodejna - museumshop. V pżístavbŞ na nádvożí Purkrabství se konají výstavy se
zamŞżením na fotografii.


20. Letní scéna na nádvożí Purkrabství
V letní sezónŞ se na nádvożí konají divadelní pżedstavení, ve vánoŘním a velikonoŘním
období pak pżíležitostné trhy.

21. ėerná vŞž
V pżízemí domu u ėerné vŞže se nachází obŘerstvení, které se v sezónŞ rozšiżuje na
pżilehlou Řást nádvożí. Místnost v patże je pronajata Centru ochrany a restaurování
architektury. Sama ėerná vŞž slouží jako depozitáż archeologických nálezƉ.

22. Lobkovický palác
V paláci je umístŞna stálá expozice Národního muzea, které zde pożádá rovnŞž výstavy
a koncerty. V pżízemí se nachází restaurace s terasou.

23. Klárova vila se zahradou
Jde o obytný objekt. V jeho tŞsném sousedství se buduje celoroŘní stanovištŞ Hradní
policie, které bude kontrolovat východní vjezd do Hradu a prostor Opyše.

24. Richterova vila a Svatováclavská vinice
ObŘasné výstavy, pożádané v tomto objektu v letní sezónŞ, umožŵují zároveŵ obŘasné
veżejné zpżístupnŞní doposud uzavżené vily i zahrady. Po ukonŘení vleklého restituŘního
soudního sporu o ideální Řtvrtinu této nemovitosti, jehož závŞreŘný výrok znŞl ve prospŞch
Správy, byly zpracovány ovŞżovací studie a probíhá proces vyhledávání investora a
následného provozovatele objektu. Svatováclavská vinice spolu s Richterovou vilou budou
po rekonstrukci zpżístupnŞny veżejnosti jako nejvýchodnŞjší Řást hradního hżbetu. Terasy u
Richterovy vily a bývalý skleník budou zejména v turistické sezónŞ sloužit k obŘerstvení a
odpoŘinku a horní podlaží vily opŞt k ubytování.


Západní Řást Hradu
25. Salmovský palác
Po ukonŘení nŞkolikaletého sporu o urŘení vlastnictví tohoto paláce probíhá obnovené
výbŞrové żízení na investora rekonstrukce a provozovatele objektu. Palác bude po
rekonstrukci obnoven pro funkci blízkou úŘelu, pro který byl vystavŞn. Bude v nŞm zżízen
exklusivní hotel pro ubytování státních a oficiálních návštŞv a zároveŵ pro klientelu
vyhledávající tento charakter ubytování.

26. DƉm Řp. 73 v Kanovnické ulici
Jde o obytný dƉm.

Severní Řást Hradu
27. Lví dvƉr
V objektu je v provozu restaurace a kavárna s terasou nad Královskou zahradou.
V severním kżídle se nacházejí byty.

28. Stájový dvƉr
DvƉr slouží jako skladovací prostor a garáž útvaru Hradní stráže.

29. DƉm zahradníka
V domŞ se nachází provozní zázemí zahradníkƉ a prostory v patże jsou pronajaty nadaci
VIZE 97.

30. Rezidence v Královské zahradŞ
Rezidence slouží jako pracovištŞ Kanceláże a v souŘasné dobŞ poskytuje rovnŞž prostory

pro nadaci Fórum 2000.

31. Empírový skleník
Historický skleník je zimovištŞm stálezelených rostlin, které jsou v letní sezónŞ rozmístŞny
v zahradách a na nádvożích Hradu.

32. MíŘovna
RenesanŘní objekt se tżemi sály je místem Řastého konání spoleŘenských a kulturních akcí.

33. Královská zahrada
Zahrada je v letní sezónŞ otevżena veżejnosti. Probíhá pżíprava rekultivace vyhlídkové cesty
podél jižní strany zahrady nad Dolním Jelením pżíkopem, která pro veżejnost propojí
Chotkovy sady s Prašným mostem.

34. Oranžérie
Oranžérie je subtropický skleník s kvalitním technickým vybavením, sloužící jako
regeneraŘní prostor stálezelených rostlin pro dekorace interiérƉ Hradu.

35. Fíkovna
PƉvodnŞ renesanŘní, nezastżešený prostor je po ukonŘení stavebního zajištŞní pżipraven k
výsadbŞ rostlin.

36. Chotkovy sady
Sady jsou celoroŘnŞ pżístupny veżejnosti.


37. Letohrádek královny Anny
Mimo zimní mŞsíce je letohrádek výstavním prostorem. Probíhá pżíprava na obnovu jeho
suterénního prostoru, donedávna sloužícího k pżezimování nŞkterých druhƉ stálezelených
rostlin, který bude pżíležitostnŞ sloužit pżi pożádání kulturních akcí.

38. Dolní Jelení pżíkop
Na zaŘátku sezóny 1999 byl pżíkop s lesoparkem, stezkami pro pŞší a s novŞ zżízeným
chodníkem z Klárova otevżen veżejnosti. Zároveŵ pokraŘuje projektová pżíprava k
vybudování prƉchodu valem Prašného mostu.

39. Horní Jelení pżíkop
Území pżíkopu a Masarykovy vyhlídky je v sezónŞ pżístupné veżejnosti. Travnatá plocha na
dnŞ pżíkopu slouží k obŘasným kulturním akcím pod otevżeným nebem.

40. Podzemní kryt
Kryt se vstupem z Dolního Jeleního pżíkopu je udržován ve stabilním technickém stavu
a ŘásteŘnŞ slouží jako depozitáż.

41. Bažantnice a Jízdárenský dvƉr
Severní Řást území s produkŘním skleníkem slouží zahradnickému provozu. V jízdárenském
dvoże se nachází hasiŘská stanice a stanice záchranné služby pražského záchranného
systému, a dále sklady a dílenské zázemí Správy.
Zároveŵ probíhá projektová pżíprava úprav a rekultivace celého území a jeho následného
otevżení veżejnosti.


42. Jízdárna
Jízdárna slouží jako výstavní prostor. V suterénu objektu a pod pżilehlou terasou se
zahradní úpravou se nacházejí skladové prostory a garáže. V roce 1999 probŞhla projektová
pżíprava celkové rekonstrukce Jízdárny, její realizace však byla z finanŘních dƉvodƉ
odložena.

43. Energocentrum
V bývalých podzemních zásobnících uhlí byla vybudována a zprovoznŞna nová centrální
plynová kotelna pro Pražský hrad a z Energocentra byly návaznŞ odstranŞny výmŞníky a
Řást technologie náležející k dżívŞjšímu parnímu systému.

44. Domy v Jelení ulici
Objekty z poloviny minulého století jsou v souŘasné dobŞ pronajímány. Rozhodnutí o
zpƉsobu jejich rekonstrukce bude souŘástí koncepce żešení západní Řásti severního pżedpolí
Hradu.

45. ėernínské pole a NovosvŞtský pżíkop
Rozhodnutí o zpƉsobu rekultivace území bude souŘástí koncepce żešení západních Řásti
pżedpolí. V NovosvŞtském pżíkopŞ se nachází veżejností užívané dŞtské hżištŞ a letní terasa
restaurace U Zlaté hrušky.

46. DƉm Řernínského zahradníka
Jde o obytný dƉm.

47. Pohożelecká jízdárna
Jízdárna je velkoobjemovým skladem Hradu.


48. Byty a ubytovny obecnŞ
Správa peŘuje o 38 služebních bytƉ a 30 míst v ubytovnách, které slouží zamŞstnancƉm
Kanceláże a Správy. ėást z nich je pro aktuální využití blokována bývalými zamŞstnanci
Hradu.

49. Prezidentská chata v JanovŞ v Jizerských horách
RekreaŘní objekt je pronajímán provozovateli a dle sjednaných pravidel ŘásteŘnŞ slouží také
k rekreaci zamŞstnancƉ Kanceláże a Správy.

Dlouhodobé pronájmy nemovitostí k 31.12.1999
Objekt

ėp.

Nájemce

Od:

Do:

HradŘany parcela

22

Státní ústav památkové
péŘe

20.4.1995

neurŘitá

HradŘany parcela

397

Plecitá Hana U zlaté
hrušky

1.8.1991

31.12.2000

HradŘany parcela

381

Paul Alexander, Bibiana
Paulová

1.7.1989

neurŘitá

energocentrum

ACON s.r.o.

14.5.1999

neurŘitá

Janov

Smrk s.r.o.

1.10.1991

31.12.2006

Jelení ulice

381

Kaštánek Lubomír

1.4.1999

31.3.2000

Jelení ulice

71

CS-KB Artefabris s.r.o.

1.1.1991

neurŘitá

Jelení ulice

91

Stżedisko náhradní rodinné
15.8.1998
péŘe

Jelení ulice

197-200 Radiomobil a.s.

Jelení ulice

197

Jelení ulice

neurŘitá

16.7.1996

15.7.2016

SpoleŘnost Genia Loci
s.r.o.

1.10.1999

31.9.2002

200

Plastik s.r.o.

1.3.1993

neurŘitá

Jelení ulice

200

Výšková údržba památek

1.3.1993

neurŘitá

Jelení ulice

193,
196

Fokus Praha

1.1.1999

neurŘitá

Jelení ulice

193,
196

Agentura pro neziskový
sektor

1.1.1999

neurŘitá

Jelení ulice

193,
196

Nadace rozvoje obŘanské
spoleŘnosti

1.1.1999

neurŘitá

Jelení ulice

194,
195

Sorosovo centrum
souŘasného umŞní

1.9.1998

neurŘitá

Jelení ulice

199,
200

Nadace VIA

1.7.1999

31.6.2004

Jelení ulice

199,
200

ėeský helsinský výbor

8.9.1994

neurŘitá

Jiżská ulice

2

Archeologický ústav AV
ėR

17.12.1993

neurŘitá

Jiżská ulice

2

PRE kanceláż

10.1.1990

neurŘitá

Jiżská ulice

3

Národní muzeum

16.1.1987

neurŘitá

Jiżská ulice

8

Food & Leisure a.s.

15.1.1998

30.4.2004

Jiżská ulice, Jízdárna PH,
Nový palác jižní kżídlo

2

Ministerstvo vnitra ėR

1.7.1994

neurŘitá

Jiżské námŞstí a restaurace
35,36
Na BaštŞ

Eurest s.r.o.

22.2.1991

22.2.2001

Jiżský klášter

Ramses X. s.r.o.

1.4.1994

neurŘitá

Jiżský klášter

Národní galerie

8.7.1975

neurŘitá

Jízdárenský dvƉr, DƉm
lovŘího

54, 55

HasiŘský sbor hl. m. Prahy 1.4.1994

neurŘitá

Jízdárenský dvƉr, DƉm
lovŘího

54, 55

Záchranná služba hl. mŞsta
1.2.1996
Prahy

neurŘitá

Jízdárna PH

55

Národní galerie

1.6.1985

neurŘitá

Miloš Gavenda

1.12.1998

31.12.1999

Sdružení dŞtí a mládeže
ARGO

10.12.1993

1.5.2000

Královská zahrada - DƉm
50
zahradníka

Nadace Vize 97

15.4.1998

neurŘitá

Královská zahrada rezidence

Nadace Forum 2000

1.1.1997

neurŘitá

Královská zahrada rezidence

ėesko-nŞmecký fond
budoucnosti

4.6.1999

doŘasné užívání

MŞstská vojenská a
ubytovací správa

1.9.1994

neurŘitá

Farní úżad

10.6.1992

neurŘitá

Jízdárna Pohożelec
Kanovnická ulice

Lány

73

218

Lány kostel
Lví dvƉr

51

Pražští labužníci s.r.o.

1.7.1999

30.6.2009

Nový palác stżední kżídlo

1

ėeská pošta s.p.

11.3.1999

neurŘitá

Nový palác stżední kżídlo
InformaŘní stżedisko

1

ėeská spożitelna a.s.

25.3.1993

neurŘitá

Chequepoint a.s.

1.8.1990

neurŘitá

Nový palác stżední kżídlo a
1
Kaple sv. kżíže

Nový palác Kaple sv. kżíže 1

Ticketpro a.s.

1.4.1999

neurŘitá

Nový palác stżední kżídlo,
1
Starý král. palác,
Obrazárna

Museums Collection
Design s.r.o.

4.2.1998

neurŘitá

Nový palác stżední kżídlo,
1
západní trakt

Eurotel s.r.o.

2.5.1997

2.5.2007

Nový a Starý královský
palác

1

Radiomobil a.s.

14.10.1999

14.10.2013

Opyš

782

Vondrovská

1.7.1997

neurŘitá

Purkrabství 1.prodejna
2.sklad

117

Muzeum Stores s.r.o.

1.2.1999

1.28.2.2004
2.neurŘitá

Purkrabství

116

Steigerová Eva

1.1.1994

31.12.2002

Purkrabství DƉm u ėerné
vŞže

První dánská pivní a.s.

1.7.1995

31.8.2001

Purkrabství DƉm u ėerné
vŞže

ObŘanské sdružení
Centrum pro ochranu a
restaurování architektury

1.7.1999

neurŘitá

Rajská zahrada pod
PleŘníkovým schodištŞm

Euro Art s.r.o.

15.7.2000

5.11.2000

1.5.1999

30.4.2002

Slévárenský dvƉr

1

Suchánková Hana

Staré proboštství

48

Metropolitní kapitula u sv.
1.2.1994
Víta

U Daliborky

30-31

Zlatá rƉže s.r.o.

1.1.1999

31.12.2002

U Daliborky

30-31

H-Tabák s.r.o.

15.2.1996

31.12.2000

Vikáżská ulice

37

SOS DŞtské vesniŘky

1.6.1993

neurŘitá

Vikáżská ulice

38

Bezchlebová VŞra

1.5.1991

30.4.2002

Vikáżská ulice

38

Procházková Irena

1.6.1993

neurŘitá

Zlatá uliŘka

12

Herynek Petr

1.8.1994

31.3.2000

Zlatá uliŘka

13

JƉza, hrnŘíżství a
nakladatelství

15.7.1998

29.2.2000

Zlatá uliŘka

14

Rozehnal Aleš

1.1.1995

31.12.2000

Zlatá uliŘka

15

Boema s.r.o.

1.4.1999

1.4.2002

Zlatá uliŘka

16

ėeský národní podnik s.r.o. 31.10.1998

31.12.2000

Zlatá uliŘka

17

Hingar Karel, The Pipe
s.r.o.

1.7.1998

30.6.2001

Zlatá uliŘka

18

Mażíková Blanka

1.5.1995

31.3.2000

Zlatá uliŘka

19

Výbor dobré vƉle

1.6.1995

31.5.2001

Zlatá uliŘka

20

První cínová obchodní
s.r.o.

15.12.1998

1.4.2000

Zlatá uliŘka

21

Jarmila DundŞrová

1.5.1999

30.4.2001

Zlatá uliŘka

22

Vitalis s.r.o.

15.8.1998

31.3.2000

Zlatá uliŘka

23

Rotkovský ZdenŞk

1.1.1999

31.12.2002

Zlatá uliŘka

24

Fun Explosive s.r.o.

31.10.1998

31.12.2000

neurŘitá

Zlatá uliŘka

25

Koreis Viktor

1.7.1998

30.6.2001

Zlatá uliŘka

26

AB Antik s.r.o.

1.3.1998

29.2.2000

Zlatá uliŘka

27

Jaspis s.r.o.

31.10.1998

31.3.2000

Zlatá uliŘka

28

Petr ZdenŞk

24.3.1999

1.4.2002

Zlatá uliŘka

30, 31

HB spol. s r.o.

11.1.1999

31.3.2004

K+K Art s.r.o.

31.10.1998

1.10.2000

Zlatá uliŘka Obranná
chodba

IV. Restituce a spory o vlastnictví

V prƉbŞhu roku 1999 probíhaly následující pżípady:
1. Lobkovický palác Řp. 3 a objekty Řp. 7 a 11 s pozemky - v roce 1991 byla podána
žaloba u Obvodního soudu pro Prahu 1, na podzim 1997 pak probŞhlo jednání, jehož
pokraŘování bylo odroŘeno a v roce opŞt obnoveno.
2. Ideální Řtvrtina domu Řp. 32 a ideální Řtvrtina stavební parcely - restituŘní požadavek
byl již dżíve zamítnut obvodním i mŞstským soudem, v roce 1999 však bylo obnoveno
jednání ze strany žalobcƉ a poŘátkem roku 2000 byla podána žaloba s návrhem na urŘení
neplatnosti trhové smlouvy o koupi uvedených nemovitostí.
3. ėp. 30 - u Obvodního soudu pro Prahu 1 byla opakovanŞ podána žaloba na neplatnost
trhové smlouvy.
4. Objekty Řp. 193 a Řp. 196 - na základŞ zrušení blokaŘního ustanovení v restituŘním
zákonŞ byly opŞtovnŞ podány žaloby na vydání.
5. Návrh na urŘení vlastnického práva k nŞkterým objektƉm v areálu Hrad podaly v
roce 1993 následující subjekty:
a/ Náboženská matice na
- dƉm Řp. 33 s parc. Ř. 79
- kaple sv. Anny s parc. Ř. 76
- kostel sv. Jiżí s parc. Ř. 77
- dƉm Řp. 222 s parc. Ř. 75 a
- zahrady parc. Ř. 78 (tj. Jiżský klášter s bazilikou),
b/ Metropolitní kapitula u sv.Víta na
- chrám sv. Víta s parc. Ř. 4
- vŞž chrámu sv. Víta s parc. Ř. 5
- dƉm Řp. 40 s parc. Ř. 90
- dƉm Řp. 39 s parc. Ř. 89
- dƉm Řp. 38 s parc. Ř. 88 (tj. Vikárka),
- vŞž Mihulka s parc. Ř. 87
- dƉm Řp. 37 s parc. Ř. 85 a zahrada parc. Ř. 86 (tj. MladotƉv dƉm),
- dƉm Řp. 36 s parc. Ř. 84
- dƉm Řp. 35 s parc. Ř. 83 (tj. malý MockerƉv dƉm),
vše ve Vikáżské ulici,

- dƉm Řp. 31 s parc. Ř. 61 ve Zlaté uliŘce,
c/ Pražská proboštská benefice Metropolitního dómu na
- dƉm Řp. 34 s parc. Ř. 80, (tj. Nové proboštství),
d/ Kolegiátní kapitula kostela Všech svatých na
- kostel Všech svatých Starého královského paláce s parc. Ř. 12.
Obvodní soud pro Prahu 1 vynesl v roce 1994 rozsudek ve prospŞch žalobcƉ. Kanceláż i
Správa se proti tomuto rozsudku odvolaly a MŞstský soud rozsudek zrušil a vrátil vŞc zpŞt
OS Praha 1. Ten od pżípadu oddŞlil spor s Náboženskou maticí a rozhodl ve prospŞch
žalobce. Správa se proti rozsudku opŞt odvolala. Poté byl na žádost stran spor pżerušen
vzhledem k tomu, že se vláda ėeské republiky od poŘátku roku 1997 aktuálnŞ zabývala
otázkou pżedání nŞkterých souborƉ objektƉ církvím a v tŞchto souborech byly zahrnuty
rovnŞž objekty areálu Pražského hradu. Po pżerušení bylo další pokraŘování nażízeno na
kvŞten 1998 a žaloba pżi nŞm byla MŞstským soudem v Praze z formálních dƉvodƉ
zamítnuta. Náboženská matice pak podala dovolání k Nejvyššímu soudu, o nŞmž doposud
nebylo jednáno.
V této souvislosti se také objekty staly v roce 1998 pżedmŞtem návrhu ministerstva kultury
na rozhodnutí vlády ėR o jejich pżevedení z majetku státu. Objekty výše uvedené pod
bodem a/ byly navrženy na pżevedení Náboženské matici a objekty uvedené pod body b/, c/
a d/, vyjma chrámu sv.Víta s vŞží, byly navrženy na pżedání Arcibiskupství pražskému.
Vydání tŞchto objektƉ bylo v dokumentech ministerstva kultury hodnoceno zażazením do
kategorie "problémové", v prƉbŞhu roku pak pżeżazeno do kategorie "bezproblémové".
Správa nebyla úŘastníkem tohoto posuzování, ministerstvu kultury však pżedala svá
vyjádżení a informace o stávajícím stavu vŞcí.
V roce 1999 nebylo o tŞchto pżípadech soudnŞ jednáno.
6. Salmovský palác Řp. 186 s pżilehlými pozemky - Obvodní soud vynesl k žalobŞ na
urŘení vlastnictví rozsudek ve prospŞch Správy, jenž byl MŞstským soudem po odvolání
žalobkynŞ potvrzen. ŽalobkynŞ podala koncem roku 1996 dovolání k Nejvyššímu soudu a
stížnost u Ústavního soudu. Nejvyšší soud koncem roku 1998 dovolání zamítl a žalobkynŞ
pozdŞji stížnost u Ústavního soudu stáhla.

V. Stavební program a údržba

Rekapitulace roku 1999

Stavební investice - Pražský hrad
název akce

náklady v KŘ

1. Starý palác - rekonstrukce VZT pro Vladislavský sál

4 629 938

2. Jižní kżídlo - úpravy pro umístŞní archivu a spisovny

1 036 701

3. Řp. 48 Staré probošství - rekonstrukce pżedávací stanice 7304 542 188
4. Jiżské námŞstí a Vikáżská ulice - výdlažba

674 324

5. ėp. 2 Ústav šlechtiŘen - rekonstrukce objektu 71

273 528

6. vinice - úprava východních teras

1 114 789

7. Na Opyši - stanovištŞ Hradní policie

1 094 465

8. Provozní objekty v Královské zahradŞ - rekonstrukce
Oranžérie

1 916 611

9. MíŘovna, pżedávací stanice

416 627

10. Královská zahrada - vstupní brána z Chotkových sadƉ

389 700

11. Královský letohrádek - rekonstrukce stżechy, východní
strana
12. Garáže Pražského hradu - rekonstrukce lapaŘe benzinu a
olejƉ

1 289 751
829 882

13. Jízdárna Pražského hradu - plynová kotelna

30 349 080

14. ėp. 188 - celková rekonstrukce

30 450

15. Lumbeho zahrada I - rekonstrukce území Bažantnice

295 747

Celkem:

115 946 784

InvestiŘní projekty - Pražský hrad
1. Starý palác - rekonstrukce VZT pro Vladislavský sál

142 800

2. II. nádvożí - osvŞtlení Kohlovy kašny
3. ėp. 48 Staré probošství - rekonstrukce pżedávací stanice
7304
4. Jiżské námŞstí a Vikáżská ulice - výdlažba
5. ėp. 2 Ústav šlechtiŘen - rekonstrukce objektu
6. Na Opyši - stanovištŞ Hradní policie
7. Provozní obj. v Královské zahradŞ - rekonstrukce Oranžerie
8. MíŘovna - pżedávací stanice 7113
9. Královská zahrada - vstupní brána z Chotkových sadƉ
10. Královský letohrádek - zateplení kazetového stropu
11. Garáže Pražského hradu - rekonstrukce lapaŘe benzinu a
olejƉ
12. Jízdárna Pražského hradu - rekonstrukce
13. Jízdárna Pražského hradu - plynová kotelna
14. Provozní objekt na Jízdárenském dvoże - celková
rekonstrukce
15. Lumbeho zahrada I - rekonstrukce území Bažantnice
Celkem:

4 725
65 696
625 674
2 026 688
125 370
483 389
34 096
88 095
5 940
24 412
140 000
381 640
2 240 000
2 014 252
8 402 781

Stavební investice - stavby ostatní
1. Vinice - úprava východních teras
2. Provozní obj. v Královské zahradŞ - rekonstrukce Oranžerie
3. Skleníkové hospodáżství Pražského hradu - výstavba
skleníku
4. Lumbeho zahrada I - rekonstrukce území Bažantnice
5. Objekt K - úpravy pro zprovoznŞní
6. Chotkovy sady - pżípojka užitkového vodovodu
7. Terasy nad Chotkovou silnicí - pżístupová cesta do DJP
8. Zámek Lány rekonstrukce EPS
9. ėp. 106 - rekonstrukce fasády
10. Chata Janov - rekonstrukce stżechy
Celkem :

64 603
33 568
11 155
36 750
6 880
1 327 164
2 234 157
157 577
341 330
923 410
5 136 597

InvestiŘní projekty - stavby ostatní
1. ėp. 2 Ústav šlechtiŘen - rekonstrukce objektu

49 198

2. Jízdárna Pražského hradu - rekonstrukce
3. Provozní obj. na Jízdárenském dvoże -celková rekonstrukce
4. Lumbeho zahrada I - rekonstrukce území Bažantnice
5. Lumbeho zahrada II - pżípojka užitkového vodovodu do
Brusnice
6. Objekt K - úpravy pro zprovoznŞní
7. Terasy nad Chotkovou silnicí - pżístupová cesta do DJP
8. Lány park - úprava komunikací ve východní Řásti areálu
9. Chata Janov - rekonstrukce stżechy
Celkem:

43 750
27 272
26 584
55 000
110 250
77 595
92 988
65 268
547 905

Stavební investice - zámek Lány
ėp. 106 - rekonstrukce garáží

3 897 977

Program
název akce

plánované náklady
v tisících KŘ
28 822
1. Jiżské námŞstí a Vikáżská ulice - výdlažba
445 956
2. ėp. 2 Ústav šlechtiŘen - rekonstrukce objektu
3. Starý palác - rekonstrukce VZT pro Vladislavský sál
5 064
4. Starý palác kżídlo Zemských desek a SnŞmovny - rek. stżech 3 500
5. Jižní kżídlo - rek. východní Řásti stżechy (nad Letní scénou) 2 000
6. Vinice - úprava východních teras
3 264
1 329
7. Na Opyši stanovištŞ Hradní policie
3 000
8. Provozní obj. v Královské zahradŞ - rek. stżech Stájového
dvora 2. etapa
9. Královská zahrada, Fíkovna - úpravy pro obnovení funkce 2 110
10. Královská zahrada, komunikace mezi Oranžerií a
4 800
Letohrádkem
3 800
11. Královský letohrádek - rekonstrukce stżechy, východní
strana
900
12. Lumbeho zahrada II. - pżípojka užitkového vodovodu do
Brusnice
13. Pražský hrad - instalace EPS v TS a rozvodnách
400
250
14. Obrazárna - doplnŞní a úpravy VZT

15. Jižní výbŞžek - úprava trasy
16. ėp. 32 - rekonstrukce
17. Královský letohrádek - úprava suterénu
18. Jízdárna Pražského hradu - rekonstrukce
19. Provozní obj. na Jízdárenském dvoże - celková
rekonstrukce
20. Dolní Jelení pżíkop, tunel pod Prašným mostem
21. Lumbeho zahrada I. - rekonstrukce území Bažantnice
22. kolektorová síƃ - instalace EPS v kolektorech
23. Jižní kżídlo - rekonstrukce sociálních zażízení
24. Západní kżídlo, nový vstup do kavárny v ObrazárnŞ
25. Rezidence v Královské zaharadŞ - rekonstrukce
26. Pražský hrad, pasporty a sledování statických poruch obj.
27. II. hradní nádvożí, osvŞtlení Kohlovy kašny
28. ėp. 8 - výmŞna rozvodƉ ÚT v Řp. 8 a 9
29. MíŘovna - rekonstrukce stżechy vŘ. sanace ŽB krovu
30. Královská zahrada - pżípojka kanalizace pro Stájový dvƉr a
MíŘovnu
31. ėp. 188 - celková rekonstrukce
32. Jízdárna Pohożelec - plynná kotelna
33. Jelení ulice - položení sdŞlovacího kabelu
34. Severní kżídlo - vŞtrání Rudolfovy galerie
35. Starý palác - rekonstrukce elektroinstalace
36. Jižní kżídlo - doplnŞní dveżí v archivu PH
37. Jižní kżídlo - regulaŘní ventily ÚT
38. Jižní kżídlo - úprava vstupu pod balkonem
39. Severní kżídlo rekonstrukce zázemí ŠS a RG
40. Západní kżídlo - rekonstrukce šatny
41. Stżední kżídlo - rekonstrukce
42. Bazilika sv. Jiżí - rekonstrukce stżechy
43. Jiżský klášter - odvodnŞní atria, sanace vykopávek vŘ.
OdvŞtrání
44. Purkrabství - rekonstrukce
45. ėp. 34 - rekonstrukce
46. Na Opyši - úprava prostoru parkánu
47. Královská zahrada - úprava prostoru mezi vjezdem a
MíŘovnou
48. MíŘovna - rekonstrukce sítí a úpravy zázemí
49. ėp. 30 - výmŞna rozvodƉ ÚT v Řp. 30 a 31
50. Královská zahrada - rekonstrukce parkového osvŞtlení
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51. Královská zahrada - rekonstrukce
52. Garáže - rekonstrukce sociálního zażízení HP
53. Garáže - instalace EPS
54. Energocentrum - rek. centrálního zdroje chladu a úprava
rozvodƉ
55. Horní Jelení pżíkop - oplocení západní Řásti
56. Dolní Jelení pżíkop - výstavba jezu na Brusnici
57. Salmovský palác - rekonstrukce
58. Kanovnická Řp. 73 - rekonstrukce ÚT vŘ. plyn. kotelny,
odvlhŘení
59. Jelení Řp. 71- rekonstrukce
60. Jelení ulice Řp. 193-199 - dílŘí sanace a rekonstrukce
objektƉ
61. Jelení ulice - doplnŞní zástavby
62. Kolektory a štoly - rekonstrukce sítí ve staré štole II.-IV.
nádvożí
63. Richterova vila - rekonstrukce
64. Richterova vila - pżípojky vody, plynu a elektro.
65. Svatováclavská vinice - úpravy pro zpżístupnŞní - závlahy,
cesty, sad
Zámek Lány
1. ėp. 106 - rekonstrukce garáží
2. Park - úprava komunikací ve východní Řásti areálu
3. Zahradnictví - rekonstrukce skleníkƉ 1. etapa
4. Zámek - rekonstrukce koupelen
5. Severní nádvożí - výdlažba
6. Park - rybník, jílování dna a pżívod vody
7. Park a okolí zámku - rekonstrukce komunikací
8. Chata v Luhu - úpravy interiéru
Celkem:

Inženýrské sítŞ a technická zażízení budov Pražského hradu
Rekapitulace za rok 1999

A. Tepelná technika
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- byla dokonŘena nejdƉležitŞjší realizace tepelné techniky 90. let na HradŞ - vybudování
a zprovoznŞní nové plynové kotelny pro Pražský hrad,
- byly opraveny tepelné izolace v Energocentru,
- byly vybudovány provizorní pżedávací stanice pro MíŘovnu a Staré proboštství.

B. Vzduchotechnika
- úpravou a doplnŞním technického vybavení VZT jednotky pro prezidentský salónek byla
podstatnŞ zlepšena funkce tohoto zażízení pro úpravu pżivádŞného vzduchu,
- byla dokonŘena investiŘní akce "Rekonstrukce temperování a vŞtrání Vladislavského
sálu", instalací mŞżícího zażízení pro systém vŞtrání a temperování Vladislavského sálu
bylo umožnŞno získání informací o prƉbŞhu teplot a vlhkostí v sále,
- byla provedena oprava VZT jednotky pro vŞtrání Řásti vstupního prostoru tunelu mezi II.
a III. nádvożím,
- v roce 1999 pokraŘovala postupná repase klimatizaŘních jednotek,
- velmi peŘlivŞ je v záruŘní dobŞ sledována správná funkce klimatizaŘní jednotky Menerga,
použité v ObrazárnŞ.

C. Elektrická požární signalizace
- pro ústżednu EPS na stanovišti HS 11 byla instalována nová akumulátorová baterie,
- je zpracovávána a projednávána projektová dokumentace EPS pro transformaŘní stanice,
- v roce 1999 byla dokonŘena úprava EPS v zámku Lány.

D. Náhradní zdroje elektrické energie
- v akumulátorové stanici "SORS" byla provedena výmŞna akumulátorové baterie 220 V za
novou bezúdržbovou a ekologickou baterii,

- byly provedeny revize akumulátorových baterií na HradŞ a výmŞny startovacích baterií
u dieselagregátƉ,
- v rámci profylaktických prohlídek UPS a podle doporuŘení tŞchto prohlídek byla
provedena výmŞna baterií UPS,
- v rozvodnách RS 7700 a RS 7800 byly namontovány baterie pro funkci ochran vysokého
napŞtí,
-koncem roku 1999 byl proveden zkušební provoz dieselagregátƉ po roŘním odstavení, pro
zlepšení funkce ovládání DA byly zabudovány do elektrických rozvadŞŘƉ pżepínaŘe
ruŘního ovládání a byly vymŞnŞny startovací baterie a nŞkterá starší relé.

E. Výtahy, plošiny
- byly zajištŞny veškeré pżedepsané revize a prohlídky výtahƉ a plošin,

- byly zajištŞny revize výtahƉ ve Vikárce.

F. Elektrická zabezpeŘovací signalizace
- o żádný provozní stav peŘují po dohodŞ statutárních zástupcƉ pracovníci technického
útvaru Hradní policie, finanŘnŞ provoz zajišƃuje Správa,
- byly zajištŞny profylaktické prohlídky akubaterií a na jejich základŞ byly provedeny
potżebné výmŞny baterií

G. Hradní vodovod
- údržba armatur, výmŞna šoupat na trase mimo Hrad, oprava pżípojky za štolou Ř. 3,

- nejnutnŞjší stavební úpravy na výtokové jímce štoly Ř. 3,
- stavební opravy štoly Ř. 4,
- rozšiżování oblastí Pražského hradu, napájených užitkovou vodou (na odbŞr užitkové
vody jsou již zażízeny všechny kašny Hradu, umývárna aut v garážích Správy a Hradní

policie a další odbŞry),
- prodloužení vodovodní sítŞ do Chotkových sadƉ a zprovoznŞní - zavodnŞní Zeyerova
pomníku

H. ZdravotnŞ technické instalace
- v objektech U Daliborky Řp. 30 a 31 byla provedena rekonstrukce nefunkŘního vnitżního

vodovodu z oceli do mŞdi vŘetnŞ rozvodƉ teplé užitkové vody a podružného mŞżení
spotżeby v bytech,
- byly nainstalovány chybŞjící podružné vodomŞry teplé a studené vody pro nájemce a
obyvatele Pražského hradu,
- v JízdárnŞ Pohożelec bylo provedeno rozdŞlení vnitżního vodovodu na Řást sezónní a Řást
trvale provozovanou,
- v garážích Hradní policie byl zprovoznŞn lapol.

J. Plynovodní pżípojky a odbŞrné zażízení
STL pżípojky byly v roce 1999 provozovány pro funkŘní odbŞrná plynová zażízení u tŞchto
objektƉ:
- Řp. 192 Na Opyši,
-Řp. 54 na Jízdárenském dvoże,
- Řp. 197 v Jelení ulici,
- Řp. 94 v ėernínské ulici,
- Řp. 71 v Jelení ulici pro produkŘní skleník
- Řp. 73 Kanovnická
- plynová kotelna Hrad
- U Brusnice Řp. 188
- Jelení 197 - 200
- Salmovský palác
- Richterova vila
K. KanalizaŘní síƃ
- prƉbŞžnŞ byl zajišƃován a provádŞn servis veškeré kanalizace a Řerpání lapaŘƉ benzinu a

olejƉ na HradŞ,

L. Elektro-silnoproud
L.1. Soustava rozvoden a transformaŘních stanic vysokého napŞtí
Provozní péŘe o tato zażízení je zajišƃována smluvnŞ u Pražské energetiky a.s. V prƉbŞhu
roku 1999 došlo na zażízení k jedné vážnŞjší poruše, která byla zpƉsobena závadou na
kompenzaŘním kondenzátoru v rozvodnŞ R2 a zpƉsobila technologické zahożení.

L.2. Soustava rozvoden nízkého napŞtí
Soustava je v dobrém provozním stavu, každoroŘnŞ jsou provádŞny pżedepsané zkoušky
a revize zażízení a jsou odstraŵovány zjištŞné technické nedostatky. V prƉbŞhu roku 1999
nedošlo na tomto zażízení k závažnŞjším provozním poruchám.

L.3. Jednotná hromosvodná síƃ
V roce 1999 byla provedena żada dílŘích vylepšení hromosvodného zażízení jednotlivých
objektƉ Pražského hradu v souvislosti s plánovanými výmŞnami stżešních krytin. Pżi tŞchto
pżíležitostech byly nahrazovány železné pozinkované materiály svodƉ mŞdŞnými vodiŘi.

L.6. Soustava slavnostního osvŞtlení
U svítidel v jižním panoramatu Pražského hradu byly (po dosažení mezní doby použití
zdrojƉ 2000 hodin) vymŞnŞny staré dožilé zdroje svŞtla za nové, Římž se podstatnŞ zlepšilo
barevné podání tohoto osvŞtlení. SvŞtelné zdroje na objektu Jiżská Řp. 2 byly vymŞnŞny za
moderní. Pżidáním osvŞtlovacího stožáru nad jihovýchodním rohem Fíkovny se dvŞma
reflektory bylo zlepšeno nasvŞtlení jižní strany stżechy Letohrádku.
OsvŞtlení III. hradního nádvożí bylo doplnŞno nasvŞtlením prostoru archeologických
vykopávek.

L.7. Veżejné osvŞtlení

V roce 1999 dále pokraŘovala výmŞna rozvodnic veżejného osvŞtlení v Jiżské ulici a v żadŞ
dalších míst. Rozvodnice jsou opatżovány litinovými dvíżky podle vzoru, který je užíván
v Pražské památkové rezervaci.

L.8. Energocentrum Hrad
V roce 1999 byl rozšíżen objem technologií, sledovaných centrálním dispeŘinkem
Energocentra. Mezi významné rozšíżení lze uvést napż. sledování tepelných
a vzduchotechnických parametrƉ temperování Vladislavského sálu pżi významných akcích,
sledování teploty a vlhkosti prostor vykopávek pod III. nádvożím, sledování teplot v objektu
Jiżská Řp. 2, sledování provozních parametrƉ nového produkŘního skleníku a Oranžerie,
sledování provozu osvŞtlení štol a další.

M. Kryt K 110
Správa peŘuje o tento prostor, který je využíván prozatím vŞtšinou ke skladování, tak, aby
jeho technická zażízení (elektroinstalace, vzduchotechnika, zdravotní technika, strojní i
elektrická Řást náhradního zdroje elektrického proudu atd.) byla provozuschopná.

N. Kolektory, štoly, podpovrchové prostory
Správa podzemní prostory postupnŞ uvolŵovala a Řistila. Za dƉležité akce lze považovat
vyŘištŞní prostoru pod II.nádvożím od dožilých trubních a kabelových vedení, úklid tŞchto
prostorƉ, zajištŞní zámeŘnických a elektromontážních úprav technických zażízení, oprava
ocelových konstrukcí vŘetnŞ jejich ochrany protikorozivními nátŞry, oprava slezištŞ pod II.
nádvożím, splnŞní požadavkƉ Hradní policie na uzamykání kolektorƉ a štol, úprava
ovládání osvŞtlení pomocí technologického poŘítaŘe v EGC, likvidace asbestu, použitého u
nŞkterých protipožárních utŞsnŞní elektrických kabelƉ a další.

Program
A. Tepelná technika
- montáž termoregulaŘních ventilƉ (Jižní kżídlo a další objekty), postupné náhrady ruŘních
ventilƉ u radiátorƉ ÚT za termostatické,

- rekonstrukce kotelny pro Jízdárnu Pohożelec s pżechodem na zemní plyn,
- projektová pżíprava realizace centrálního zásobování chladem,
- dokonŘení demontáže pżipojovacího parního potrubí v oblasti Jízdárenského dvora.

B. Vzduchotechnika
- obnovení provozu vzduchotechniky v RudolfovŞ galerii a doplnŞní stávajícího zażízení
pro zlepšení mikroklimatu,
- postupné opravy starších vzduchotechnických jednotek,
- doplnŞní VZT zażízení vstupního prostoru Obrazárny na základŞ výsledkƉ mŞżení vlhkostí
a teplot,
- návrh na zlepšení mikroklimatu v Císażské konírnŞ a následná realizace úprav zażízení,
- doplnŞní kombinovaných snímaŘƉ teploty a rel. vlhkosti v salónech Jižního kżídla,
- úpravy zażízení pro provŞtrávání obou kuchyní Nového paláce,

C. Elektrická požární signalizace
- rekonstrukce EPS v rozvodnách 22 kV a transformaŘních stanicích, v garážích, ve štolách
a kolektorech
- doplnŞní panelu obsluhy v oboru EPS a EZS, rozšíżení systému Lites na celou oblast
Hradu, instalace systému Firestop do rozvadŞŘƉ v rozvodnŞ R2 v Severním kżídle a v DomŞ
lovŘího na Jízdárenském dvoże.

D. Náhradní zdroje elektrické energie
- v roce 2000 pouze pravidelná údržba a prohlídky,
- v roce 2000 budou pżehodnoceny odbŞry z DA z hlediska pożadí dƉležitosti, následnŞ

budou provádŞny úpravy elektrických rozvodƉ z DA na souŘasné podmínky.

E. Výtahy, plošiny
- opravy u osobních výtahƉ ve Stżedním kżídle a Západním kżídle,
- stavební opravy výjezdu výtahu z Ovocné komory,
- oprava nákladního výtahu ve Vikárce.

F. Elektrická zabezpeŘovací signalizace
- v dohodŞ s Hradní policií jsou provádŞny rozvody a v roce 2000 budou doplnŞny kamery
do Zlaté uliŘky a Na Opyši.

G. Hradní vodovod
- provedení pżípojek ze štol Ř. 4, 5 a 6 do pżivádŞcího żadu Hradního vodovodu ve
Stżešovicích,
- projektovŞ pżipravit a realizovat napojení štoly Ř. 1 - Královka do Libockého rybníka,
- pżevedení vtokového objektu u Libockého rybníka ze správy mŞsta, následnŞ
vyprojektovat a realizovat jeho modernizaci,
- provést stavební úpravy u štoly Ř. 5,
- provést opravy nebo výmŞnu vstupních vrat a zhlaví u štol Ř. 1, 3, 4 a 5,
- provést úpravy výstroje a armaturní šachty vŘetnŞ doplnŞní mŞżení prƉtoku z náhradního
zdroje (pitný veżejný vodovod) ve Stżešovicích u Hradního vodojemu,
- posílení toku Brusnice v oblasti Nového svŞta pżípojkou z Hradního vodovodu.

H. ZdravotnŞ technické instalace

- rekonstrukce sdružené trasy inženýrských sítí v PleŘnikovŞ štole mezi II. a IV. hradním
nádvożím,
- odpojení vodovodních pżípojek suchovodƉ katedrály sv. Víta, jejich rekonstrukce a
pżevedení na mobilní hasiŘskou techniku,
- úpravy veżejných WC v areálu Hradu,
- posouzení a regulování hydrauliky sítŞ teplé užitkové vody,
- doplnŞní rozvodƉ užitkové vody o úpravnu vody pro Oranžerii a Zpívající fontánu.

J. Plynovodní pżípojky a odbŞrné zażízení
- plynofikace kotelny v Pohożelecké jízdárnŞ.

K. KanalizaŘní síƃ
- úprava kanalizaŘní sítŞ v jihozápadní Řásti Královské zahrady se stokovým pżipojením na
sbŞraŘ v Dolním Jelením pżíkopu,
- úpravy kanalizaŘní sítŞ v souvislosti s rekonstrukcí výdlažby Vikáżské ulice a Jiżského
námŞstí.

L. Elektro-silnoproud (vŘ. hromosvodƉ)
- zavádŞní pŞtivodiŘové soustavy TNS,
- pżevedení technického zażízení Hradu na systém automatizovaného sbŞru energetických
dat
- rozšiżování technologií żízených z dispeŘinku Energocentra (sledování stavu výtahƉ,
automatický sbŞr energetických dat, centrální żízení pżípravy chladu pro nezbytný rozsah
klimatizaŘních zażízení na HradŞ, signalizace stavu technologií u rekonstruovaných objektƉ
atd.),

- úprava osvŞtlení Rothmayerova sálu,
- rozšiżování programu pokrytí území Pražského hradu zvýšenou hromosvodnou ochranou
pomocí aktivních hromosvodƉ,
- nasvŞtlení hlavního vchodu Jiżského kláštera pżi realizaci výdlažby,
- osvŞtlení ėerné vŞže,
- osvŞtlení Kohlovy kašny na III. hradním nádvożí.

VI. Historické interiéry, sbírkové a archivní fondy

Správa peŘuje o interiéry všech objektƉ Hradu. Stará se o uložení, údržbu a využívání
sbírek obrazƉ, kobercƉ a tapisérií, umŞleckého żemesla, historického nábytku, historického
textilu a architektonických fragmentƉ. PeŘuje též o Svatovítský poklad, o témŞż veškerý
mobiliáż chrámu sv. Víta a o archeologické nálezy, které již byly zpracovány a pżedány
Archeologickým ústavem AV.
UmŞlecká díla a historicky hodnotné pżedmŞty jsou rozmístŞny v interiérech a exteriérech
Hradu a zámku v Lánech. Pro všechny souŘásti movitých souborƉ je upżednostŵováno
takové umístŞní, které umožŵuje pżístup k dílƉm Ři jejich užívání, pokud to dovoluje jejich
povaha, a které odpovídá pƉvodním zámŞrƉm, s nimiž bylo dílo zhotoveno Ři opatżeno. V
depozitáżích zƉstávají ty souŘásti sbírek, u kterých to vyžaduje nezbytné zaopatżení
(klimatické Ři bezpeŘnostní) a dále ty, které Řekají na opravu Ři restaurování. DepozitáżƉ je
v areálu Hradu celá żada a jsou rozŘlenŞny podle bezpeŘnostních, provozních a
klimatických parametrƉ, které splŵují.
Zvláštní souŘástí sbírek jsou konzervovaná archeologická nalezištŞ v areálu Pražského
hradu, která vyžadují zvláštŞ dƉslednou a odbornou péŘi pżi jejich uchovávání.
Nejrozsáhlejší se nachází v podzemí prakticky celého III. nádvożí, menší celky pak v
prostoru katedrály, Starého královského paláce, Západního kżídla Nového paláce,
Svatojiżského kláštera, a na dalších místech. PéŘe je zajištŞna v tŞsné spolupráci s
Archeologickým ústavem AV, jehož hradní pracovištŞ má na starosti pokraŘující
archeologické práce v areálu Hradu a uchování nálezƉ, které doposud nebyly vŞdecky
zpracovány.
Vedle uvedených fondƉ jsou památkovŞ chránŞnými souŘástmi Pražského hradu také
soubory související se sakrálními objekty areálu. SouŘasný stav péŘe o nŞ je následující:
KorunovaŘní klenoty
Klenoty jsou majetkem Kanceláże, jsou uloženy od roku 1867 v Korunní komoże katedrály
a peŘuje o nŞ odbor památkové péŘe Kanceláże.
Kapitulní knihovna a kapitulní archiv
Soubory jsou majetkem Metropolitní kapituly a jsou spravovány Archivem Pražského
hradu. Pocházejí z období do 17. století, mladší archiválie jsou pak v péŘi kapituly.
PƉvodnŞ byly umístŞny ve vŞži katedrály, nyní se však nacházejí v Archivu Pražského
hradu, kde jsou uchovávány v odpovídajících podmínkách.

Svatovítský poklad - fond K
Soubor je majetkem metropolitní kapituly, je uložen v HilbertovŞ klenotnici v katedrále
a peŘuje o nŞj Správa. Soubor procházel obmŞnami a vedle pżírƉstkƉ byl rovnŞž od druhé
poloviny 18. století nŞkolikrát šmelcován. Nachází se v nŞm rovnŞž výbava z hrobƉ,
otevżených v 19. století v souvislosti s dostavbou katedrály, pżestože s ním vŞcnŞ pżímo
nesouvisí. (Byl do nŞj napż. v roce 1918 vložen klobouk Rudolfa II., jeho odŞv se však
pozdŞji, po restaurování, souŘástí pokladu již nestal.)
V posledních deseti letech byl Svatovítský poklad restaurován a prƉbŞžnŞ odbornŞ
zpracováván.

Mobiliáż katedrály a sbírka mešních rouch - fond V
Celý soubor je ve vlastnictví Metropolitní kapituly a peŘuje o nŞj Správa. Velká sbírka
historicky cenných mešních rouch, která se již nepoužívají, je uložena ve staré klenotnici
katedrály. Správa její souŘásti odbornŞ zpracovává, restauruje a nyní pżipravuje jejich nové,
vhodnŞjší uložení.
Mešní roucha a nádoby používané v katedrále
Používaný soubor je ve vlastnictví a v péŘi kapituly, která jej ukládá v sakristii.
Mobiliáż kostela Všech svatých - fond VS
Soubor je ve vlastnictví a v péŘi Správy.
Mešní roucha a nádoby používané v kostele Všech svatých
Používaný soubor je ve vlastnictví a v péŘi kolegiátní kapituly, která jej ukládá v sakristii.
Mobiliáż baziliky sv. Jiżí - fond J
Soubor je ve vlastnictví a v péŘi Správy.
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V oblasti péŘe o sbírky probíhaly zejména následující akce:

- spolupráce pżi dotváżení nové verze programu na evidenci umŞleckých sbírek a pżechod ze
staré databáze evidence na nový program,
- zpracování agendy prƉbŞžné evidence sbírek (zápƉjŘky vlastní a mimo organizaci,
zápƉjŘky do restaurování),
- naŘítání sbírkových pżedmŞtƉ (kamenické znaŘky, odlitky nápisƉ, fragmenty z katedrály)
do elektronické evidence sbírek,
- tżídŞní fotodokumentace pżevzaté z Kanceláże,
- prƉbŞžná kontrola a doplŵování dokumentace umŞleckých sbírek (rešerše,
fotodokumentace, restaurátorské zprávy),
- dokonŘení uspożádání archeologického fondu,
- zajištŞní prací souvisejících s oznaŘováním pżedmŞtƉ uložených v depozitáżích Řárovým
kódem,
- postupné vyklízení D950, stavba regálƉ a následné nové uložení sbírkových pżedmŞtƉ
a sestavení lokaŘního katalogu,
- pokraŘování v dohledávání, následném ukládání a evidenci architektonických prvkƉ
v depozitáżích D910 - 912 a sbírek v D841.
V roce 1999 bylo realizováno 41 zápƉjŘek pżedmŞtƉ ze sbírek Pražského hradu, z toho 20 k
výstavním a expoziŘním úŘelƉm, dále bylo pżijato 11 výpƉjŘek, pżevážnŞ pżedmŞtƉ nebo
souborƉ urŘených k výzdobŞ Hradu.
Ve spolupráci s Ústavem dŞjin umŞní Akademie vŞd ėR pokraŘovaly v Archivu Pražského
hradu práce na dlouhodobém úkolu katalogizace stżedovŞkých iluminovaných rukopisƉ
knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta a byly zhotoveny faksimile dalšího souboru
stżedovŞkých rukopisƉ a historických plánƉ.
Byla rovnŞž uzavżena smlouva s Vyšší odbornou školou restaurování a konzervaŘních
technik v Litomyšli na restaurování knižních souborƉ Archivu Pražského hradu.
Archiv Pražského hradu pżevzal správu UmŞnovŞdné knihovny (založené darem Řásti
knihovny bývalé Stżedoevropské univerzity) a rovnŞž knihovnu a písemnou pozƉstalost
Oskara Schürera. Tyto soubory byly spolu s ostatními pżístupny veżejnosti. PżíruŘní
knihovna Archivu Pražského hradu zaznamenala 379 pżírƉstkƉ, získaných prostżednictvím
nákupƉ nebo darƉ a její katalog byl zpżístupnŞn na intranetu.

Sbírka starých tiskƉ byla rozšíżena nákupem v antikvariátech o 11 titulƉ.

Restaurování
V roce 1999 byly realizovány následující významnŞjší restaurátorské a související práce:
- mikroanalýza skla z hrobu Boleslava II.
- restaurování koberce perského typu z TrƉnního sálu
- restaurování Řervené tkaniny z tumby sv. Ludmily
- restaurování sdruženého okna v Nových zemských deskách
- ŘištŞní 8 kusƉ kobercƉ - Lány
- oprava zvonƉ Jan Kżtitel a Zikmund
- restaurování fragmentu oblázkové dlažby z rotundy sv. Víta a poškozených kachlových
kamen v LudvíkovŞ kżídle Starého královského paláce
- výmŞna 4 kusƉ paspart ke grafickým listƉm - Lány
- restaurování l kusu stolu a 11 kusƉ židlí Thonet
- restaurování klasicistní komody a koše na papír
- restaurování 2 biedermeierových stolƉ
- restaurování komody, pracovního stolu, židle a 3 stolƉ - Lány
- restaurování 2 kusƉ Řel postelí, 2 kusƉ židlí lakovaných
- restaurování portrétu abatyše Markéty - W. A. Vita
- restaurování obrazu Bitva na możi - M. van Platenberg
- restaurování zlaceného rámu k obrazu Bitva na możi
- restaurování kobercƉ z Nových salónƉ
- restaurování východního pole mozaiky na Zlaté bránŞ katedrály sv. Víta
- restaurování varhan katedrály sv.Víta, I. etapa
- restaurování Řásti kopie mozaiky pro APH
- oprava vitrají na triforiu katedrály sv. Víta
- restaurování souboru 51 kusƉ architektonických prvkƉ
- restaurování souboru 81 kusƉ architektonických prvkƉ
- restaurování gobelínu "ėervenec" - I. etapa
- pżedrestaurátorský prƉzkum pżedmŞtƉ 6 kusƉ tkanin z hrobu sv. Ludmily
- restaurování obrazu Torbole na Lago di Garda - Otakar Lebeda
- restaurování obrazu Podobizna Mikoláše Alše - M. Vożechová-Vojvodová
- dokonŘení restaurování japonské lakové truhly (namban)
- restaurování sochy sv. Václava - I. etapa
- restaurování barokní kasule ze sv. Víta
- restaurování gobelínových potahƉ sedacích souprav
- restaurování malíżské kopie mozaiky na Zlaté bránŞ katedrály Jednoty pro dostavŞní
katedrály
- restaurování poškozených vazeb starých tiskƉ
- lemování matric pożádané dokumentace plánové sbírky Archivu

- restaurování poškozených výtvarných pżedloh malíże Josefa Navrátila
K nejnároŘnŞjším projektƉm patżilo zahájení restaurování Mölzerových varhan v katedrále
sv. Víta, restaurování západní Řásti mozaiky Zlaté brány, prƉzkum sochy sv. Václava a
nástŞnných maleb na východní stŞnŞ Svatováclavské kaple a následné zahájení restaurování
sochy sv. Václava, neboƃ vyžadovaly rozsáhlé doprovodné práce v místech exponovaného
turistického ruchu, jako napż. stavby lešení, obtížné pżesuny a komplikovanou instalaci
technických zażízení.
Program
NejvýznamnŞjší památky zażazené do programu restaurování pro rok 2000:
- restaurování reliéfu ÚtŞk F. Falckého autora Jana Jiżího Bendla,
- restaurování a zhotovení kopií objektƉ J. Hejduka,
- restaurování obruby náhrobku knížete Vratislava,
- restaurování torza pohżebního meŘe Karla IV.,
- restaurování varhan v katedrále sv. Víta, pokraŘování II. etapy,
- obnova fresky hrobky sv. Jana Nepomuckého,
- restaurování kenotafu sv. Jana Nepomuckého,
- restaurování fresky východní stŞny Svatováclavské kaple,
- restaurování západního pole mozaiky Zlaté brány,
- obnova sochażských prvkƉ v pżízemí Letohrádku královny Anny,
- restaurování západního portálu kaple sv. Jana Nepomuckého,
- restaurování parapet oken MíŘovny,
- doplnŞní kazetové výplnŞ schodištŞ v Lánech,
- restaurování pżemyslovského náhrobku,
- oprava dveżí Starého probošství,
- restaurování tumby sv. Ludmily,
- restaurování Zpívající fontány v Královské zahradŞ,
- oprava brány prezidentského prƉjezdu na II. hradním nádvożí,
- obnova PleŘnikovy dioritové vázy,
- oprava inkrustace Svatováclavské kaple,
- restaurování severních dveżí západního prƉŘelí chrámu sv. Víta,
- obnova pískovcových prvkƉ I. patra Letohrádku královny Anny.
Pro archiv Pražského hradu budou v prƉbŞhu roku 2000 realizovány restaurátorské práce na
vybraných návrzích výzdoby katedrály sv. Víta z fondu Jednoty pro dostavení chrámu sv.
Víta, dále budou zajištŞny opravy vybraných exempláżƉ ze sbírky starých tiskƉ. Další
restaurátorské požadavky vyplynou na základŞ výsledkƉ plánované revize fyzického stavu
písemností z let 1918 - 1948.

VII. Zahrady

Správa peŘuje o parky, zahrady a jiné plochy zelenŞ v areálu Pražského hradu o celkové
výmŞże necelých 30 ha, z nichž pżibližnŞ polovinu obhospodażuje intenzivnŞ. V této rozloze
jsou zapoŘítány i plochy produkŘní (pŞstební plochy pod sklem - skleníky, pażeništŞ
a pŞstební plochy pod širým nebem), na nichž se pŞstují pżevážnŞ okrasné rostliny pro
výzdobu interiérƉ. S pokraŘující kultivací hradního území - lze uvést zmŞnu v péŘi o Jelení
pżíkopy, Svatováclavskou vinici, Chotkovy sady a terasy pod Opyší - se rozsah prací v této
oblasti trvale zvyšuje.
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Vedle zahradní údržby obvyklé pro dané místo byly uskuteŘnŞny následující zásahy:
Lumbeho zahrada I. - Bažantnice
ProdukŘní skleník byl po dobudování uveden do plného provozu a kvalita pŞstovaných
rostlin je velmi dobrá. PŞstební plochy v okolí skleníku byly i nadále používány pro
záhonové pŞstování, probíhala intenzivní údržba ovocného sadu, která se odrazila v kvalitní
produkci ovoce. V zimních mŞsících probŞhlo pravidelné ŘištŞní bżehƉ rybníka.

Královská zahrada
V celé zahradŞ pokraŘovalo tvarování keżových skupin a byly odstraŵovány nevhodné
podrostové rostliny s následným osetím ploch travním semenem. U Lvího dvora bylo
pískové letní stanovištŞ palem upraveno na zatravnŞnou pżedzahrádku.

Chotkovy sady
V prƉbŞhu roku byla ošetżena další Řást svahu nad Chotkovou ulicí a rovnŞž byly vyżezány
nevhodné náletové dżeviny v celém prostoru sadƉ.

Ulice Mariánské hradby a Jelení

Lípy v obnovené alejí velmi prosperují a byla proto provádŞna pouze obvyklá údržba.

Terasa Jízdárny a okolí
Vedle pravidelné údržby trávníkƉ na terase Jízdárny, na stżeše Energocentra, na
Jízdárenském dvoże a na louce vedle Císażského rybníka byla provedena jarní, letní a
podzimní záhonová výsadba kvŞtin.

PleŘnikova vinice a Masarykova vyhlídka
Lípa na MasarykovŞ vyhlídce byla ošetżena zdravotním żezem koruny.

Lumbeho zahrada II. - ėernínské pole
Zahrada byla stabilnŞ udržována v luŘním charakteru s dvojím nebo trojím seŘení trávy.

DŞtské hżištŞ na Novém SvŞtŞ
HżištŞ bylo provozováno v zabŞhnutém režimu - otevíralo se od IV. do X. mŞsíce od 7.00
hod. do 20.00 hod. a bylo vyhledávaným místem pro dŞti a rodiŘe z celé oblasti HradŘan.
NovŞ rozšíżená plocha byla v loŵském roce oplocena a pokraŘovalo se v tlumení
plevelnatých kżovin a kultivaci trávníkƉ.

Horní Jelení pżíkop
V prƉbŞhu roku byly opraveny pŞšiny nad tenisovým kurtem a mżíž na vtoku Brusnice do
pżíkopu. Probíhalo ošetżení korun stromƉ rostoucích na hranici s Rakouským
velvyslanectvím (odstranŞní suchých vŞtví a zdravotní żez) a nŞkolika stromƉ na valu
Prašného mostu. Z dƉvodƉ ochrany zahrad byla odstranŞna vznikající kolonie havranƉ.


Dolní Jelení pżíkop
Pżíkop byl v kvŞtnu poprvé otevżen veżejnosti. Byla k tomu vybudována stezka pro pŞší
vedoucí k dolnímu konci pżíkopu z Klárova po terasách nad Chotkovou silnicí, a rovnŞž
opraveny stezky vedoucí do pżíkopu z Opyše, od Fíkovny a ze Stżelnice u Prašného mostu.
Pżíkop byl pak otevżen v režimu shodném s ostatními zahradami, tedy v denní dobŞ až do
konce żíjna. Na jaże pżed otevżením bylo provedeno jeho vyŘištŞní od náletových dżevin a
plevelnatých rostlin. Dále bylo opakovanŞ provádŞno vyžínání plevelnatého porostu ve
FíkovnŞ a na terasách nad Chotkovou silnicí byl zżízen živý plot z ligustra.

Zahrada Na BaštŞ
Na jaże byl položen nový travní koberec v pásu pod okrasnými akáty.

Jižní zahrady
V období vegetaŘního klidu byl proveden zdravotní żez korun témŞż všech stromƉ a nŞkteré
kosterní vŞtve byly kotveny pružnými lany. PostupnŞ byla vysazena nová vinice, která byla
dále bŞhem roku vyvazována a upravována odstraŵováním nevhodných nebo nepotżebných
výhonƉ a vylamováním zálistkƉ.

Richterova vila
Zahrada byla ŘištŞna od náletových dżevin, keżové skupiny zmlazeny, travnaté plochy
udržovány v luŘním charakteru.

Program
V roce 2000 budou vedle obvyklé péŘe a údržby realizovány tyto zámŞry:
1. V Chotkových sadech bude proveden zdravotní żez korun podstatné Řásti zdejších
stromƉ.
2. V renesanŘním giardinettu v Královské zahradŞ budou vymŞnŞny štŞrkové povrchy a po
instalaci lokálního zavlažování bude vyset travní koberec.

3. V Královské zahradŞ budou postupnŞ obnoveny a kultivovány jednotlivé ucelené
travnaté plochy výsevem travního semene.
4. V areálu zahradnictví v Bažantnici budou kultivovány plochy po odstranŞných
sklenících.
5. Na svahu pod Masarykovou vyhlídkou v Horním Jelením pżíkopu budou vybudovány
pżírodní schody a pżipravuje se zżízení pŞšiny spojující Prašný most a PleŘnikovu vinici pod
jižní opŞrnou zdí Garážového dvora.
6. Vybudováním treláže pro popínavé rostliny na zdi horní terasy nad Chotkovou ulicí se
Správa pokusí zamezit poškozování zdí grafitti.
7. Na zrekonstruovaných terasách pod Opyší bude dokonŘena rekultivace vegetace, budou
zpżístupnŞny veżejnosti a po polovinŞ roku dojde k otevżení definitivního prƉchodu mezi
tŞmito terasami a palácovými zahradami pod Hradem pżes pavilón Malé Fürstenberské
zahrady.
8. V prƉbŞhu léta dojde k generální opravŞ spodní mlatové cesty v Jižních zahradách.
9. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí bude vyŘištŞna zahrada pod Salmovským
palácem.

VIII. Provoz

Pżíslušné útvary Správy zajišƃují každodenní vnitżní služby, zásobování a materiální servis
pro Kanceláż, Vojenskou kanceláż a Správu. Jde o správu a údržbu veškerého majetku,
servis pżi konání státních, reprezentaŘních, spoleŘenských a kulturních akcí, úklid,
autoprovoz, spisovou a archivní službu, spojové služby, budování a provoz informaŘních a
komunikaŘních systémƉ atd.
Na základŞ úkolƉ vyplývajících ze zżizovací listiny poskytuje Správa bezplatnŞ ve prospŞch
Kanceláże následující služby a hradí následující náklady:
- bŞžný spotżební a drobný materiál
- technické vybavení a provoz pracovišƃ a objektƉ
- interiérové vybavení pracovišƃ
- provozní a technický servis pżi státních, oficiálních i neoficiálních akcích
- úklid, údržba, dekorace
- pevné a mobilní telefony, spojovací poplatky
- spisová služba, poštovní a kurýrní služby
- poŘítaŘová síƃ (HW, SW), náklady na spojení a vnŞjší služby
- autodoprava
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PoŘítaŘe
V roce 1999 postupoval program pżevodu páteżové struktury LAN na centralizovanou.
ZaŘátkem roku byly realizovány optické rozvody spojující 4 místa v Jižním kżídle se
serverovnou a v páteżovém ethernetu tak zƉstaly již jen uživatelské stanice v Řp. 2 a v
Jižním výbŞžku. V rekonstruovaných prostorách Řp. 2 a nŞkterých dalších bylo napojení
koaxialními kabely nahrazeno strukturovanými rozvody. Byl nainstalován a uveden do
provozu systém ADSL umožŵující použít telefonní kabeláž pro širokopásmový pżenos na
vŞtší vzdálenosti.
V roce 1999 byl dokonŘen pżechod na Windows 95 u všech uživatelƉ, následnŞ došlo
k pżevodu souborových služeb ze starých serverƉ VAX spojený pżechodem na operaŘní
systém Novell. Na aplikaŘním serveru Novell byl uveden do provozu archivaŘní systém
ArcServ pro archivaci dat uložených na serverech a server pro pżíjem Řasu z teletextu.


Aplikace
Pro uživatele byl zżízen intranetový web server, na nŞmž jsou pżístupné mimo jiné
technické mapy a plány Pražského hradu, kartotéky knihoven, sdílené agendy, monitor
sdŞlovacích prostżedkƉ a nŞkteré jednoduché aplikace vlastní produkce.
V roce 1999 byl zaveden nový systém evidence umŞleckých sbírek. Stará aplikace pro
pżíjem zpráv z ėTK byla nahrazena novou vlastní aplikací pro Windows. V ekonomickém
informaŘním systému ORTEX byla dokonŘena evidence zboží v centrálním skladu a
evidence majetku rozšíżena o zpracování Řárových kódƉ.
V prƉbŞhu roku byla nainstalována aplikace pro evidenci vstupƉ pomocí Řipových karet a
vytvożena aplikace sloužící jako komplexní informaŘní systém pżípravy a realizace staveb.

Spisová služba
V roce 1999 pżijala spisová služba Správy ve své podatelnŞ 68 643 podání a vypravila
65 863 Řísel jednacích písemností Kanceláże a Správy ve zhruba 90 000 zásilkách. Zároveŵ
zajišƃovala každodenní kurýrní službu vlastním kurýrem.

Správa majetku
V roce 1999 bylo proveden plný pżechod správy movitého majetku na poŘítaŘovou evidenci
spojený s oznaŘením veškerého mobiliáże Řárovým kódem, který umožní zdokonalit jeho
evidenci a kontrolu pohybu.
Smlouvou o bezplatném pżevodu nemovitého majetku získala Správa od 30. 9. 1999 parcelu
Ř. 390 a 391 na Novém SvŞtŞ.

Autoprovoz
V roce 1999 probŞhla obmŞna Řásti autoparku a prostżednictvím výbŞrového żízení byly
zakoupeny 4 vozy AUDI A6, které nahradily starší automobily.

Program

Telefonní a kabelová síƃ
V roce 2000 dojde k dokonŘení pżíŘky do sítŞ FINET a ke zżízení pżíŘek ke spojení
s operátory mobilních telefonƉ. Bude také položen kabel k napojení domƉ Řp. 193-200 v
Jelení ulici a realizován nový kabelový rozvadŞŘ v zahradní rezidenci.

PoŘítaŘe a poŘítaŘová síƃ
KromŞ bŞžné obmŞny PC se plánuje také obnova nŞkterých serverƉ a výbŞr komplexního
software pro správu poŘítaŘové sítŞ. NovŞ bude instalován server pro aplikace GIS a pro
vnitżní web. Bude pokraŘovat pżevod uživatelƉ na nové kabelové strukturované rozvody.

Aplikace
Dojde k obmŞnŞ stávajícího software pro knihovny a zżízení archivu dokumentƉ, dále
k vytvożení softwarové aplikace pro rozšíżení správy interního obŞhu písemností. Bude
dokonŘena realizace dvou GIS aplikací a rozšíżena aplikace evidence vstupƉ a vjezdƉ
pomocí Řipových karet. Pro pružnou podporu uživatelƉ bude zżízena trvalá "horká linka".
NejvŞtším projektem bude realizace zabezpeŘeného informaŘního systému pro práci
s utajovanými skuteŘnostmi.

Spisová služba
Pro rok 2000 se plánuje v oblasti automatizované spisové služby nasazení nového software,
který umožní komplexní a verifikované sledování pohybu písemnosti.
Bude rovnŞž zahájen proces żádných skartací písemností z minulých desetiletí, jejichž cílem
bude żádná archivace písemností, které spadají do kategorie archiválií, a zároveŵ uvolnŞní
a efektivnŞjší uspożádání spisových fondƉ.

IX. NávštŞvnický program

Rekapitulace roku 1999
Objekty hlavního prohlídkového okruhu Hradu s placeným vstupným, kam náleží Starý
královský palác, chór katedrály sv. Víta, bazilika sv. Jiżí, vŞž katedrály sv. Víta a Mihulka,
navštívilo v roce 1999 1 061 745 platících návštŞvníkƉ. Obrazárnu Pražského hradu
navštívilo 47 494 platících návštŞvníkƉ. Správa se podílela na zajištŞní 23 placených
natáŘecích a fotografických akcí. V rámci zvláštních placených prohlídek reprezentaŘních
místností bylo provedeno 811 osob.

Výnosy:
vstupenky Hrad
vstupenky Obrazárna
prƉvodcovská služba
prohlídky reprezentaŘních místností Nového paláce
natáŘení a fotografování

87 335 000 KŘ
3 964 000 KŘ
1 306 000 KŘ
426 200 KŘ
166 000 KŘ

InformaŘní stżedisko
V prƉbŞhu roku došlo k plánovanému doplnŞní vybavení interiéru stżediska. Pracovníci
informaŘního stżediska zajišƃovali pżi sedmidenním provozu kromŞ bŞžné agendy úvŞrový
prodej vstupenek vybraným cestovním kanceláżím, prodej tiskovin a prodej vstupenek na
kulturní akce konané v areálu Hradu.

PrƉvodcovská a kustodní služba
PrƉvodci se kromŞ základní prƉvodcovské Řinnosti podíleli pżíležitostnŞ jako organizátożi
na kulturních a spoleŘenských akcích pożádaných Správou a Kanceláżí (mimo jiné také 28.
żíjen, 17. listopad) a organizovali dva Dny otevżených dveżí pro veżejnost.
V roce 1999 byla nabídka prƉvodcovských služeb v ŘeštinŞ, angliŘtinŞ, nŞmŘinŞ, italštinŞ,
francouzštinŞ a ruštinŞ rozšíżena o výklad ve španŞlštinŞ.
Správa uspożádala cyklus pżednášek a praktických instruktáží pro zájemce o kurs k získání

licence k provázení na Pražském hradŞ a 10 tematických vycházek pro veżejnost v
mimosezóním období.
Ve spolupráci s katedrou kulturologie UK probŞhl sbŞr dat pro prƉzkum turistického ruchu
na Pražském hradŞ.

Program
V roce 2000 Správa pżipravuje zlepšení vybavení pokladen a zázemí pro kustody.
V prƉbŞhu roku bude rovnŞž pżipravena analýza vytíženosti jednotlivých prƉvodcƉ,
sledování délky pobytu, struktury skupin, jazykových požadavkƉ a dalších závislostí, aby
bylo možno poskytované služby pżizpƉsobit potżebám návštŞvníkƉ Pražského hradu. Budou
dokonŘeny marketingové analýzy, pżipravované od roku 1999, a získané údaje rovnŞž
použity. V této souvislosti dojde k vypracování kodexu pracovních povinností kustodƉ,
vŘetnŞ systému vyhodnocování a odmŞŵování.
I nadále je plánováno zajištŞní pravidelných tematických vycházek pro veżejnost,
pżedevším v mimosezonním období.
PoŘet prodaných vstupenek do hlavního prohlídkového okruhu na Pražském hradŞ v
roce 1999
Rok 1999
leden
únor
bżezen
duben
kvŞten
Řerven
Řervenec
srpen
záżí
żíjen
listopad
prosinec
Celkem
(SBG

PoloviŘních
7762
10831
32042
31486
25914
23369
29489
30479
21830
21664
11390
10911
257167

Celých
19059
20826
34240
60554
78871
68195
72005
101961
80270
70413
32240
25899
664533

Celkem
26821
31657
66282
92040
104785
91564
101494
132440
102100
92077
43630
36810
921700

X. Výstavní program

Rekapitulace roku 1999
Správa v roce 1999 realizovala nebo spolupracovala pżi realizaci celkem 27 výstav, z toho
Řtyżi pżesahovaly z roku 1998. Navštívilo je kolem 126 000 návštŞvníkƉ.
Výstavy byly uskuteŘnŞny v devíti prostorách hradního areálu: Starý královský palác /5/ Tereziánské kżídlo /3/ - Jízdárna Pražského hradu /4 / - Císażská konírna /4/ - Nejvyšší
purkrabství /6/- MíŘovna /1/ - Letohrádek královny Anny /1/ - Salmovský palác /1/ - Kaple
sv. Kżíže /2/.
Z hlediska obsahového Ři užšího vymezení výtvarných oblastí bylo 11 výstav vŞnováno
malíżství, sochażství, kresbŞ a grafice, 7 výstav fotografii, 3 výstavy užitému umŞní, 2
výstavy archeologii, 4 výstavy dŞtem.
Z domácích institucí a organizací Správa spolupracovala s Národní galerií, Národním
muzeem, Archeologickým ústavem AV ėR, Radou státních galerií ėR, Ministerstvem
kultury ėR, Ústavem dŞjin umŞní AV ėR a dalšími institucemi.
Ze zahraniŘních institucí to napżíklad byly Národní archeologické muzeum na MaltŞ,
Hornorakouské muzeum v Linci, Muzeum moderní maśarské fotografie v Kecskemétu,
Rakouský kulturní Institut, Britská rada, zastupitelské úżady Maśarska, Rakouska,
Lotyšska, Velké Británie a další.
Pro každou výstavu byla vytištŞna pozvánka, všechny významnŞjší výstavy doprovázelo
vydání plakátu pro venkovní výlep nebo plakát menšího formátu pro MHD. Mnohé z
výstav doprovázel speciálnŞ vydaný katalog, dále byly zajištŞny vhodné publikace do
komisního prodeje, které rozšíżily nabídku návštŞvníkƉm výstavy. Zahájení všech výstav
pżedcházela tisková konference. V prƉbŞhu roku se vysílaly rozhlasové rozhovory k
jednotlivým výstavám apod.

Pżehled výstav
1. Josef Lada
Jízdárna Pražského hradu
Trvání: 2. 9. - 29. 11. 1998, výstava byla prodloužena do 3. 1. 1999
Spolupożadatel: Národní galerie v Praze, Gallery a.s.

2. Drahé kameny v gotice
Gotické podlaží Starého královského paláce
Trvání: 4. 11. 1998 - 31. 1. 1999
Spolupożadatel: Národní muzeum v Praze, UmŞleckoprƉmyslové muzeum v Praze
Záštita prezidenta republiky
3. Ti, kteżí odešli, a ti, kteżí zƉstali
Tereziánské kżídlo Starého královského paláce
Trvání: 19. 11. 1998 - 3. 1. 1999
Spolupożadatel: Maśarské kulturní stżedisko v Praze, Maśarské muzeum fotografie v
Kecskemetu
Záštita ministrƉ kultury ėeské a Maśarské republiky
4. Josef Navrátil
Císażská konírna
Trvání: 18. 12. 1998 - 14. 3. 1999
Spolupożadatel: Národní galerie v Praze, Státní galerie výtvarného umŞní v Chebu
5. Praha na konci století oŘima dŞtí
Kaple sv. Kżíže
Trvání: 6. 1. - 29. 1. 1999
Spolupożadatel: Ohrádka, ŠkoliŘka estetiky pro dŞti, Magistrát hl.m. Prahy - MŞstská Řtvrƃ
Praha 13
6. Pohádková zima Lidových novin
Nejvyšší Purkrabství
Trvání: 31. 1. - 26. 2. 1999
Spolupożadatel: Lidové noviny
7. Boleslav II. - 1000. výroŘí úmrtí
Síŵ Starých zemských desek Starého královského paláce
Trvání: 10. 2. - 28. 3. 1999
Spolupożadatel: Archeologický ústav AV ėR
8. Deset let poté / Ten Years after 1989 - 1999
Tereziánské kżídlo Starého královského paláce
Trvání: 24. 2. - 5. 4. 1999
Spolupożadatel: Magazín TRANSITIONS
9. Peru, touhy a sny
Nejvyšší Purkrabství
Trvání: 3. 3. - 28. 3. 1999
Spolupożadatel: ObŘanské sdružení Unikátní projekty

10. Libor Fára
Jízdárna Pražského hradu
Trvání: 5. 3. - 2. 5. 1999
Spolupożadatel: Galerie GEMAART
Záštita prezidenta republiky
11. Ladislav Sitenský
Císażská konírna
Trvání: 24. 3. - 23. 5. 1999
12. VelikonoŘní kraslice, krása lidového umŞní
Kaple sv. Kżíže
Trvání: 25. 3. - 5. 4. 1999
Spolupożadatel: Asociace malíżƉ a malíżek kraslic ėeské republiky
13. Cecil Beaton - Fotograf dandy
Nejvyšší Purkrabství
Trvání: 7. 4. - 16. 5. 1999
Spolupożadatel: The British Council
14. Ostrov dávných vŞkƉ
Síŵ Starých zemských desek Starého královského paláce
Trvání: 11. 5. - 22. 5. 1999
Spolupożadatel: Maltské národní archeologické muzeum
15. UmŞní Lotyšska - nástŞnné textilie
Tereziánské kżídlo Starého královského paláce
Trvání: 12. 5. - 27. 6. 1999
Spolupożadatel: Velvyslanectví Lotyšské republiky
Záštita: prezident ėeské a Lotyšské republiky
16. Torvald Moseid: Báseŵ o snu
MíŘovna
Trvání: 18. 5. - 23. 5. 1999
Spolupożadatel: Velvyslanectví Norského království
17. Pavel Baŵka - Všechno a nic
Nejvyšší Purkrabství
Trvání: 21. 5. - 27. 6. 1999
18. PżírƉstky sbírek státních galerií ėR z let 1990 - 1997
Jízdárna Pražského hradu
Trvání: 4. 6. - 15. 8. 1999
Spolupożadatel: Rada státních galerií

19. Alfred Kubin
Císażská konírna
Trvání: 11. 6. - 8. 8. 1999
Spolupożadatel: Rakouský kulturní institut, Hornorakouská zemská galerie v Linci
20. Vladimír Novák
MíŘovna
Trvání: 30. 6. - 25. 8. 1999
Spolupożadatel: Galerie GEMAART
21. Vasil Stanko - Fotografie
MíŘovna
Trvání: 2. 7. - 22. 8. 1999
22. Aleš Hnízdil - Prolínání vŞdomí v Řase
Letohrádek královny Anny
Trvání: 3. 9. - 10. 10. 1999
23. Stephan Lupino
Nejvyšší Purkrabství
Trvání: 15. 9. - 31. 10. 1999
Spolupożadatel: Velvyslanectví republiky Chorvatsko
24. Stavitelé katedrály - Petr Parléż a Josef Mocker
Gotické podlaží a Tereziánské kżídlo Starého královského paláce
Trvání: 7. 10. 1999 - 27. 2. 2000
25. Julius Mażák
Jízdárna Pražského hradu
Trvání: 20. 10. 1999 - 30. 1. 2000
Spolupożadatel: Národní galerie v Praze
26. Adolf Born
Císażská konírna
Trvání: 22. 10. 1999 - 9. 1. 2000
Spolupożadatel: Národní Galerie v Praze
27. Svatokrádež (ZázraŘné proti posvátnému)
Salmovský palác
Trvání: 28. 6. 1999 - 1. 8. 1999
Pożadatel: Sdružení Analogon
28. Jože PleŘnik, architektura pro novou demokracii, putovní výstava

ėeské centrum v Pażíži
Trvání: 9. 3. 1999 - 9. 4. 1999
29. Jože PleŘnik, architektura pro novou demokracii, putovní výstava
Centrum katalánských architektƉ v BarcelonŞ
Trvání: 1. 7. 1999 - 15. 9. 1999

Program
trvání výstavy
od

do

1 Císażská konírna

Jean Miotte

26. 1. 2000

19. 3. 2000

2 Purkrabství

SpoleŘnŞ - Together

3. 3. 2000

2. 4. 2000

3 Starý královský palác místnost Starých zemských
desek

T. G. Masaryk

8. 3. 2000

7. 5. 2000

22. 3. 2000

7. 5. 2000

4 Starý královský palác - Stará Tibet vŘera, dnes a zítra
registratura
5 Kaple sv. Kżíže

FAMU Praha - Krakov

30. 3. 2000

16. 4. 2000

6 Starý královský palác Tereziánské kżídlo

Cesty za poznáním

26. 4. 2000

18. 6. 2000

7 Starý královský palác Karlova síŵ

Makeš - Pravda o životŞ

4. 4. 2000

7. 5. 2000

8 Císażská konírna

Poklady z Egypta

19. 4. 2000

27. 8. 2000

9 Kaple sv. Kżíže

Velikonoce

19. 4. 2000

30. 4. 2000

10 Purkrabství

Fotografie Řeské spoleŘnosti

28. 4. 2000

18. 6. 2000

11 Starý královský palác Stará registratura, Václavova
síŵ

ėeské moderní sklo - generace 24. 5. 2000
1.

20. 8. 2000

12 Starý královský palác místnost Starých zemských
desek

Slovenská medaile

28. 6. 2000

20. 8. 2000

13 MíŘovna

Jaroslav Šerých - Obrazy

1. 7. 2000

1. 8. 2000

14 Purkrabství

Cipra

19. 7. 2000

27. 8. 2000

15 Starý královský palác Tereziánské kżídlo

Jen stavby

1. 9. 2000

21. 10. 2000

16 Purkrabství

Akt v Řeské fotografii

15. 9. 2000

19. 11. 2000

17 Císażská konírna

William Blake

15. 9. 2000

19. 11. 2000

18 Letohrádek královny Anny Anatolské koberce III.

27. 9. 2000

12. 11. 2000

19 Jízdárna

František Bílek

1. 10. 2000

1. 1. 2001

20 Starý královský palác Stará registratura

Ļády ėeské republiky

27. 10. 2000

31. 12. 2000

21 Císażská konírna

Sbírka Manfreda Heitinga

8. 12. 2000

2. 2001

22 Obrazárna

Opus Italicum

11. 2000

3. 2001

23 Jízdárna, Císażská konírna, Deset století architektury
Letohrádek královny Anny,
RothmayerƉv sál, Starý
královský palác

5. 4. 2001

31. 10. 2001

24 Záhżeb

Jože PleŘnik, architektura pro
novou demokracii, putovní
výstava

6. 6. 2000

30. 6. 2000

25 Haifa

Jože PleŘnik, architektura pro
novou demokracii, putovní
výstava

24. 8. 2000

31. 12. 2000

26 Obrazárna Pražského hradu Sláva barokní ėechie

28. 4. 2001

28. 10. 2001

27 Obrazárna Pražského hradu Evropa kolem roku 1000

3. 3. 2002

15. 6. 2002

XI. Koncertní program

Rekapitulace roku 1999
Podobu hudebního programu na HradŞ v roce 1999 formovala pżedevším snaha navázat na
pżedešlé hudební sezóny na Pražském hradŞ. Hlavním cílem hudebního oddŞlení v tomto
roce bylo uŘinit další krok v prezentaci Správy jako významného a originálního koncertního
pożadatele.
Koncerty produkované Správou navštívilo pżibližnŞ 21 000 posluchaŘƉ. Koncerty, které na
Pražském hradŞ organizovali jiní pożadatelé, navštívilo zhruba 40 000 posluchaŘƉ.
Koncerty uspożádané ve vlastní produkci
Cecil Taylor - dubnový recitál
ŠpanŞlský sál, 3. dubna 1999
Na sólový recitál v dubnu zve Správa Pražského hradu vždy nŞkterého z významných
instrumentalistƉ. V roce 1999 to byl americký pianista Cecil Taylor, který pżijel do Prahy s
triem ve složení Harri Sjostrom - saxofon, Teppo Hauta-aho - kontrabas, a Paul Lovens bicí. Na programu byly freejazzové improvizace (k dispozici video z koncertu).
Mediální partner: Radio 1
Struny podzimu 99
Koncertní cyklus Struny podzimu je reprezentativní żadou komorních koncertƉ
pżedstavujících významné osobnosti domácího i zahraniŘního interpretaŘního umŞní.
Cyklus v roce 1999 Řítal celkem 12 koncertƉ, které se konaly v nejrƉznŞjších prostorách
Pražského hradu.
*21. 9. 1999
Philharmonishes Kammerorchester München
dirigent Michael Helmrath
Jiżí Adamus - lesní roh
* 30. 9. 1999
Jerusalem String Quartet
* 12.10. 1999
Budapest Strings (Maśarsko)
* 16. 10. 1999
Ketaki Narain a Bharatanatyam (Indie) - tanec

* 30. 10. 1999
Takashi Kako (Japonsko)
* 11. 11. 1999
Kroumata (Švédsko)
* 16. 11. 1999
Pražská komorní filharmonie
dirigent Jiżí BŞlohlávek
Ivan Moravec - klavír
* 20. 11. 1999
Classic Piano Joke(r) s
Tomáš Víšek, VojtŞch Spurný, Michal Novenko, Vít Gregor, Sylvia Georgieva - klavír
* 25. 11. 1999
Quartet East
* 30. 11. 1999
JanáŘkƉv komorní orchestr
Ivan Ženatý - housle
Arkadi Zenziper - klavír
* 11. 12. 1999
Dagmar Pecková - mezzosoprán
Peter Straka - tenor
Marián Lapšanský - klavír
* 18. 12. 1999
Michael Nyman Band (GB)
VánoŘní koncert
VánoŘním koncertem souboru Schola Gregoriana Pragensis, jejímž umŞleckým vedoucím
je David Eben, byl obohacený o vystoupení Ivy Bittové a dívŘího sboru Lelky. První
vánoŘní koncert tohoto souboru se konal v roce 1994.
Správa jako spolupożadatel
KromŞ vlastní Řinnosti se Správa podílela na produkci následujících vybraných projektƉ:
TradiŘní promenádní kocerty v zahradŞ Na Valech
22. 5. - 11. 9. 99 (celkem 17 koncertƉ)
Spolupożadatelé - Centrum kultury armády ėR

RESPECT 99 - festival etnické a svŞtové hudby
17. - 20. 6. 99, ŠpanŞlský sál, terasa Jízdárny
Spolupożadatelé - týdeník Respekt, agentura Rachot
Concerto Bohemia - koncert vítŞzƉ rozhlasové soutŞže
13. 11. 99, ŠpanŞlský sál, v pżímém pżenosu ėeské televize a ėeského rozhlasu
Spolupożadatelé - ėeská televize, ėeský rozhlas

Pronájmy prostor pro koncerty
V roce 1999 bylo formou pronájmu prostor jiným pożadatelƉm uskuteŘnŞno 133 koncertƉ,
pżedevším v bazilice sv. Jiżí, ve ŠpanŞlském sále a v MíŘovnŞ. Výnos z tŞchto koncertƉ
Řinil 3 730 000 KŘ.
K nejvýznamnŞjším patżily mimożádné koncerty hudebního festivalu Pražské jaro - koncert
Korejské ceremoniální hudby a koncert harfenistƉ, a dále koncert v rámci Svatováclavských
slavností, pożádaných SpoleŘností pro duchovní umŞní.
Spolupráce s dalšími subjekty
V roce 1999 se podażilo v rámci realizace cyklu koncertƉ Struny podzimu 99 navázat nové
kontakty s kulturními institucemi, napżíklad s Polským institutem v Praze, japonským
a indickým velvyslanectvím apod. Mediálními partnery pro koncertní program byly v roce
1999 Radio Classic FM a týdeník Respekt.

Program
Dubnový recitál
Pieter Wispelwey (barokní violoncello, violoncello piccolo) - "BACH MARATHON"
18.4. 2000
RESPECT 2000 - festival etnické a svŞtové hudby
Spolupożadatelé - týdeník Respekt, agentura Rachot
Záštita UNESCO
7. 6. - SobŞslavova síŵ Starého královského paláce - Kroke (Polsko),
10. 6. terasa Jízdárny - B´Net Marakesch (Maroko), Sirwan Perwer (Kurdistán/ Turecko),
Al Kindi (Francie/Sýrie), Sister Marie Keyrouz (Libanon),
11. 6. - terasa Jízdárny - Sheik Ahmad Al-Tuni (Egypt), Koumpaneia Kostas Xaltias
(Ļecko), Ali Hassa Kuban (Egypt).

EUROPAMUSICALE 2000
30. 6. - 17. 7. (s pżestávkami), ŠpanŞlský sál, Vladislavský sál, bazilika sv. Jiżí
Spolupożadatelé: Europamusicale Mnichov, Praha 2000, Správa Pražského hradu, ėT
Program festivalu:
30. 6. ŠpanŞlský sál - Hagen Quartet, Paul Gulda - klavír, K.M.Brandauer
1. 7. bazilika sv. Jiżí - Michaela Petri - flétna, Lars Hanibal - loutna
2. 7. ŠpanŞlský sál - Il Giardino Armonico - komorní orchestr (Itálie)
5. 7. bazilika sv. Jiżí - Niederlanden Kammerchor (Nizozemí)
7. 7. ŠpanŞlský sál - Fretwork - soubor staré hudby (VB)
17. 7. Vladislavský sál - Jan Dismas Zelenka: Sub Olea Pacis et Palma Virtutis korunovaŘní oratorium, urŘené pro korunovaci Karla VI. za Řeského krále a provedené roku
1723 v Klementinu.
Struny podzimu 2000
Záżí - prosinec 2000, vlastní abonentní cyklus Správy se zhruba 10 koncerty, program zatím
není potvrzen.
Vánoce 2000
TradiŘní vánoŘní koncert v kostele Všech svatých v prosinci 2000

Další projekty realizované ve spolupráci s jinými pożadateli:
* 27. 3. 2000 - Chiba Girl´s Hight School (nejlepší japonský dŞtský orchestr), ŠpanŞlský sál
ve spolupráci s Jiżí Rohan Produkce a s Japan Foundation.
* 23. 6. 2000 - Mezinárodní festival dŞtských sborƉ, katedrála sv. Víta, ve spolupráci s AD
International.

XII. Divadelní program

Rekapitulace roku 1999
Správa pokraŘovala v divadelním programu v rozsahu i profilaci obdobné pżedcházejícímu
roku - tedy v ŘlenŞní na jeden jarní projekt, sérii letních pżedstavení a podzimní projekt. U
vŞtšiny programƉ zajišƃovala nejenom produkci a publicitu, ale pżedevším fungovala v
pozici dramaturga. Pżedstavení navštívilo zhruba 47 000 divákƉ.
Jarní projekt
Tżi pżedstavení norské hereŘky Juni Dahr Kristin Lawransdatter, na motivy stejnojmenné
trilogie spisovatelky Sigrid Undsetové ve dnech 18. - 20. 5. 1999 v bazilice sv. Jiżí, ve
spolupráci s velvyslanectvím Norského království.
Letní projekt
Letní shakespearovské slavnosti - další roŘník mezinárodního festivalu her svŞtového
dramatika, pożádaný ve spolupráci s agenturou Schock. Pżedstavil nŞkolik úspŞšných
inscenací domácí i zahraniŘní scény. Slavnosti probŞhly pod záštitou prezidenta republiky.
Celková návštŞvnost : asi 40 000 návštŞvníkƉ (prƉmŞrná návštŞvnost 82 %)
15. 6. - 30. 6.
VeŘer tżíkrálový v režii M. Schejbala - hostování divadla ABC
7. 7. - 31. 7., 17. 8. - 28. 8., 4. 9. - 12. 9.
Jak se vám líbí v režii P. Langa - novŞ nastudovaná inscenace, zvlášƃ pżipravená pro Letní
shakespearovské slavnosti, se stala stŞžejním programem divadelního léta na HradŞ.
3. 8.- 14. 8.
Macbeth v režii B. Rosnera - reprízy pƉvodní inscenace z roku 1998
1. 9. - 3. 9.
Veselé paniŘky Windsorské - v režii E. Horvátha ml. - hostování Slovenského národního
divadla
29. 8., 30. 8.
Král Lear - v režii V. Morávka - hostování VýchodoŘeského divadla v Hradci Králové
Podzimní projekt

17. 8. - 4. 9.
Que-Cir-Que - série patnácti pżedstavení špiŘkového stejnojmenného francouzského
souboru na pomezí divadla, pantomimy, akrobacie. Pżedstavení probíhala v chapiteau
v Chotkových sadech.
7. - 8. 9.
Tokyo Fringe Style - pżedstavení japonského pantomimického souboru v Jižních
zahradách.
Program
KvŞten - Řerven
Festival ENTERMULTIMEDIALE - nŞkolik performancí multimediálního charakteru
(MíŘovna, SobŞslavova síŵ Sarého královského paláce )
Spolupráce: OFIS, Profil Media, C.I.A.N.T.
ėerven - záżí
Letní shakespearovské slavnosti - mezinárodní festival
Spolupráce : agentura Schock, Britská rada.
PżedbŞžný plán:
- novŞ nastudovaná inscenace zvlášƃ pżipravená pro LSS - Zkrocení zlé ženy v režii
Vladimíra Strniska, Řesko-slovenský projekt hercƉ ND Praha a SND Bratislava
- reprízy loŵské inscenace Jak se vám líbí v režii M. Langa
- hostování britské divadelní spoleŘnosti s inscenací Bouże
- hostování VýchodoŘeského divadla v Hradci Králové (zatím neupżesnŞn titul)
Záżí
Madame Monsier - série pŞti pżedstavení švýcarského taneŘního souboru v choreografii
P. Olzy, Starý královský palác - gotické podlaží
Ļíjen
nŞkolik pżedstavení anglického pouliŘního divadla, Jižní zahrady, II. a III. hradní nádvożí
Spolupráce: mezinárodní festival DIVADLO

XIII. SpoleŘenský a vzdŞlávací program

Rekapitulace roku 1999
V rámci svého programu organizovala a iniciovala Správa v roce 1999 żadu spoleŘenských
a reprezentaŘních akcí, konferencí, semináżƉ a pżednášek. NejŘastŞjší formou byl pronájem
daných prostor pożádajícím subjektƉm a poskytnutí základních služeb, v żadŞ pżípadƉ však
byla Správa spolupożadatelem realizovaných akcí. NejŘastŞji užívanými prostorami byly
ŠpanŞlský sál, Rudolfova galerie, MíŘovna a Nová galerie.
Plán výnosƉ a jeho plnŞní
Plánovaný výnos nebyl dosažen, a to pżedevším pro zrušení celé żady plánovaných
konferencí a incentivních akcí. Na pokles zájmu ze strany klientƉ mŞly vliv nŞkteré
spoleŘenské a politické události a ekonomická situace - mj. vojenský konflikt na BalkánŞ,
pżetrvávající stagnace Řeské ekonomiky a s tím související úsporné programy Řeských i
zahraniŘních podnikƉ a institucí etablovaných na našem trhu, dále pak zostżující se
konkurence na trhu stżedoevropského regionu.
Struktura výnosƉ
Ve struktuże výnosƉ je patrný zejména pokles výnosƉ oproti roku 1998 z tzv.
spoleŘenských akcí - prezentací firem (index 0,75), pżi malém snížení poŘtu akcí (index
0,86) uspożádaných v levnŞjších prostorách. NárƉstu výnosu bylo naopak dosaženo u
konferencí (index 2,71).
ėetnost akcí a využití prostor Hradu
SpoleŘenské akce
ŠpanŞlský sál
Rudolfova galerie
Nová galerie
MíŘovna
ostatní

20
22
10
12
15

Konference a
pżednášky
45
5
12
22
2

Celkem
65
27
22
34
17

U vícedenních akcí jsou zapoŘítány všechny dny trvání akce, u akcí uspożádaných ve více
sálech jsou zahrnuty všechny prostory. Z porovnání uvedeného pżehledu s rokem 1998
vyplývá, že vytížení reprezentaŘních prostor zƉstává zhruba na stejné úrovni pżedchozího
roku (index 1,09) pżi nižším výnosu.


Výnosy podle charakteru akce
SpoleŘenské akce
Konference, pżednášky

56 akcí
25 akcí

s výnosem 13 210 000 KŘ
s výnosem 1 060 000 KŘ


Efektivnost jednotlivých typƉ akcí
Technická a provozní omezení ve využívání prostor byla pżedem naplánována a akce byly
pżesunuty do jiných prostor. V prƉbŞhu roku bylo stornováno 158 akcí. Storna akcí ve výši
60 % vykazují 5% vzestup v porovnání s rokem 1998 (55 %) a týkají se pżedevším
spoleŘenských akcí. Obecné pżíŘiny jsou uvedeny výše, další dƉvody jsou v nabídce
levnŞjších reprezentaŘních prostor v Praze (napż. Obecní dƉm, Žofín, Rudolfinum, Národní
dƉm na Vinohradech), ale i restaurací nebo hotelƉ s konferenŘními a spoleŘenskými
prostorami. Vysoké ceny služeb v Praze (napż. ubytování) mají také za následek zmŞnu
zámŞrƉ pożadatele, pżed zmŞnu destinace.

Frekvence akcí v jednotlivých mŞsících podle typu

leden
únor
bżezen
duben
kvŞten
Řerven
Řervenec
srpen
záżí
żíjen
listopad
prosinec
Celkem

SpoleŘenské akce

Konference

2/2
5/5
4/4
8/8
11/13
6/6
2/2
0
5/5
4/4
5/5
4/4
56/58

0
1/3
2/2
3/3
4/4
3/7
0
0
2/3
4/10
5/7
1/1
25/40

Prohlídka
reprezentaŘních
prostor
1
0
3
4
4
6
6
1
7
5
4
1
42

(za lomítkem je uvedený celkový poŘet dnƉ trvání akce)

ėetnost akcí odpovídá sezónním výkyvƉm v oblasti konferenŘní a incentivní turistiky.
Mimosezona je stanovena v mŞsících 01, 02, 03, 07, 08 a 12, kdy se dosahuje Řetnosti
menší než 10 akcí za mŞsíc. V prosinci tradiŘnŞ pżevažuje poŘet vlastních hradních akcí v
rámci programu Vánoce na Pražském hradŞ. V kategorii V - komerŘní prodejní výstavy,
nebo prezentace formou výstavy nebyla uskuteŘnŞna žádná akce.
Pżehled akcí pożádaných Správou (Kanceláżí) a akcí spolupożádaných Správou podle
typu (akce pożádané jinými oddŞleními nejsou zahrnuty)
Akce Správa/Kanceláż
SpoleŘenské akce
Konference
Celkem

8
8

Spolupożadatel
Správa
5
4

Celkem
13
12
36


Pżehled nejvýznamnŞjších spoleŘenských akcí
Správa v roce 1999 zajišƃovala pożádání konference OECD a MF na téma Státní dluh
(06/99), mezinárodní konference Fórum 2000 na téma Proces svŞtové integrace alternativní vize (10/99), konference StavitelƉ katedrál (10/99), konference na téma
Fenomén holocaustu (10/99) a konference RE o etice právníkƉ (11/99).
Mezi další významné spoleŘenské akce patżilo setkání významných osobností cestovního
ruchu u pżíležitosti zahájení veletrhu cestovního ruchu Holiday World (02/99), akce
uspożádané v rámci oslav pżijetí ėR do NATO (02,03,04/99), Setkání prƉmyslníkƉ (10/99),
udílení ceny Evropské kvality (11/99) a setkání paralympikƉ (11/99).

ÚŘast na domácích a zahraniŘních veletrzích
ÚŘasti na domácích a zahraniŘních veletrzích využíváme pro prezentaci Pražského hradu,
nabídky reprezentaŘních prostor pro pożádání konferencí a spoleŘenských akcí, informování
o našich produktech a navazování nebo prohlubování obchodních kontaktƉ. Prezentace
Pražského hradu se v pżevážné míże dŞje ve spolupráci s ėCCR na základŞ Memoranda o
spolupráci, a to pżevážnŞ ve výstavním sektoru ėCCR nebo na vlastních expozicích (HW
Praha, IW Praha).

Správa se úŘastnila tŞchto významných mezinárodních veletrhƉ:
01/99 GO a Regiontour Brno
02/99 Holiday World Praha
02/99 ITB Berlín
05/99 IBTM Ženeva
05/99 ATM Dubai
08/99 Incoming Workshop Praha (IW)
09/99 zasedání MMF a SB Washington
11/99 WTM Londýn
12/99 workshop New York
Program
Mezi hlavní úkoly v roce 2000 patżí zejména zajištŞní propagace nabídky k pronájmƉm
prostor v odborném tisku (TTG, Všudybyl, COT), v souvislosti s tím dále prezentace
možnosti pronájmƉ na nŞkterých vybraných veletrzích a workshopech orientovaných na
incentivní a kongresovou turistiku (Brno, Praha, Ženeva, Londýn ap.). Pro možnost
odpovídající propagace bude v prƉbŞhu roku zajištŞn dotisk katalogu nabízených prostor a
další tiskové materiály vŘetnŞ edice pżedvádŞcího CD-ROM.
Správa bude nadále využívat své Řlenství v Pražské asociaci kongresové turistiky (PAKT) a
spolupracovat s ėeskou centrálou cestovního ruchu pżi propagaci a prezentaci Pražského
hradu na domácích a zahraniŘních veletrzích. Prostżednictvím sítŞ ėeských center bude
nadále informovat zájemce o naší nabídce a o možnostech Pražského hradu pżi pożádání
kulturních, spoleŘenských a vzdŞlávacích akcí.

XIV. EdiŘní program

Rekapitulace roku 1999
Cílem ediŘního programu bylo prƉbŞžné seznamování veżejnosti s Pražským hradem
jakožto objektem nevyŘíslitelné umŞlecko-historické hodnoty, dále podávat informace o
všech formách kulturního a spoleŘenského života a o možnostech, které Hrad jeho
návštŞvníkƉm poskytuje.
Vydavatelská Řinnost
ėtvrtletník Pražský hrad v roce 1999 dovršil 5. roŘník. Na jeho závŞr redakŘní rada
zhodnotila jeho obsah i formu a doporuŘila další dílŘí témata v duchu souŘasné koncepce.
V roŘníku 99 pokraŘovala anketa "Co pro Vás znamená Pražský hrad?", byla pżipomenuta
nŞkterá historická výroŘí - 15. bżezen 1939, tisíc let od smrti Boleslava II., oslavy milénia
sv. Václava pżed 70 lety, 450 let od ulití zvonu Zikmund. V cyklu Zahrady Pražského hradu
vyšla Zahrada Na terase Jízdárny, Královská zahrada (2 Řásti), O pŞstování teplomilných
rostlin na Pražském hradŞ. Z aktuálních událostí Řtvrtletník informoval o stavebním dŞní na
HradŞ v roce 1998, o restaurování stżedního pole mozaiky s obrazem Posledního soudu na
katedrále, o nalezení a instalaci Masarykova kamene v Lánech, o nových restaurátorských
dílnách historického textilu na HradŞ ad. V rubrice Pżed sto lety Řlánky z tehdejšího tisku
pżipomnŞly úmrtí Josefa Mockera (SvŞtozor), hledání jeho nástupce (Zlatá Praha), nástup
svobodného pána Lva Skrbenského z HżíštŞ na arcibiskupský stolec (Zlatá Praha) a obraz
Zlaté uliŘky z dobové výstavy. Ve všech Říslech Řtvrtletníku byly stati ozżejmující význam a
atraktivitu jednotlivých kulturních programƉ - výstav, koncertƉ a divadelních pżedstavení.
Zvláštní pozornost byla vŞnována výroŘím stavitelƉ katedrály - 600 let od smrti Petra
Parléże a 100 let od smrti Josefa Mockera. ZasvŞcenŞ byly pżipomenuty obŞ osobnosti,
jejich dílo i na HradŞ probíhající výstavy.
Nakladatelská Řinnost
Pżíležitostná publikace Petr Parléż (Svatovítská katedrála 1356-1399) byla vydána
k výstavnímu projektu Stavitelé katedrály. Navázala na obsah expozice, který však rozšíżila
i na samotnou katedrálu, jako "trvalý exponát" Pražského hradu. Kniha Řtenáżi navíc
umožŵuje systematicky sledovat postup Parléżovy stavby, architektonické żešení jejích
jednotlivých Řástí a díky ojedinŞlé fotodokumentaci poznat celé série parléżovské plastické
výzdoby vnŞ i uvnitż chrámu. V soutŞži Ministerstva kultury ėR a Památníku písemnictví
byla ocenŞna mezi pŞti nejvýše hodnocenými knihami roku 1999.
Byla vydána Řesky a anglicky, náklad 3000 a 2000 výtiskƉ.

Malá żada Knižnice Pražského hradu byla v roce 1999 rozšíżena o Řtyżi svazky:
Brožura Josef Mocker - stavitel katedrály obdobnŞ jako kniha Petr Parléż provázela
výstavní projekt a ve shodŞ s ním se zamŞżila na celou šíżi Mockerovy Řinnosti, tedy i mimo
Svatovítskou katedrálu.
Vydáno Řesky, náklad 2500 výtiskƉ.

Brožura Okna Svatovítské katedrály vykrystalizovala do formy pżehledného prƉvodce
s fotografiemi a popisem všech vitrají chrámu. PrƉvodcovskou Řást doplnila zasvŞcená esej
o architektuże a výzdobŞ katedrálních oken a také rejstżík tvƉrcƉ a realizátorƉ svatovítských
vitrají.
Vydáno Řesky, náklad 3000 výtiskƉ.
ZapoŘaly pżípravné práce pro anglickou a nŞmeckou verzi.

Brožura Kaple sv. Václava byla zpracována v obdobné koncepci jako jiné svazky této edice.
Pżipomíná osobnost knížete Václava a pżináší podrobné údaje o dŞjinách, architektuże,
umŞlecké výzdobŞ a zażízení kaple. KromŞ dokumentárních fotografií publikaci doplŵuje
schéma nástŞnné malíżské výzdoby i vnitżního zażízení.
Vydáno Řesky, náklad 3000 výtiskƉ.

Brožura Zlatá uliŘka uvádí Řtenáże do turisticky atraktivního místa areálu Pražského hradu,
zasvŞcuje ho do zvláštností stavebního vývoje uliŘky, do historie i života jejích obyvatel
v minulých staletích.
Vydáno Řesky, anglicky a nŞmecky, náklad 4000, 3000 a 3000 výtiskƉ.

Ke Dnu otevżených dveżí byl pżipraven dotisk brožury ReprezentaŘní prostory, pżi té
pżíležitosti aktualizované a doplnŞné. Zároveŵ byla upravena obálka a nŞkteré snímky
obmŞnŞny.


Publikace pro dŞti
Pražský hrad románský je první sešit plánované série, která zaznamenává stavební vývoj
Pražského hradu za rƉzných umŞleckých slohƉ. Koncepce sešitƉ zahrnuje charakteristiku
slohu, jeho hlavní znaky a popis hradních staveb z dané doby.
Vydáno Řesky, náklad 7 300 výtiskƉ.
Probíhaly rovnŞž pżípravné práce pro sešit Pražský hrad gotický.

Omalovánky Z dŞjin Pražského hradu byly koncipovány se zámŞrem pżiblížit dŞtem
nejvýznamnŞjší Řeské panovníky, jež na Pražském hradŞ žili a zanechali zde svou stopu, a
také pżedstavit nejvýznamnŞjší budovy, které na HradŞ lze vidŞt a navštívit. Zájem
nejmladších návštŞvníkƉ má být podnítit i nŞkolik otázek a výzva ke kontaktu.
Náklad 2 000 výtiskƉ.

Informace a propagace
Pro zajištŞní kvalitní informovanosti návštŞvníkƉ Hradu o akcích pożádaných na HradŞ byla
zajištŞna spolupráce s dále uvedenými periodiky:
Pżehled kulturních pożadƉ - PIS, Kultura v Praze, Praha srdce Evropy, Co, Kdy v Praze,
Prague Guide, Downtown, pƉlroŘní katalog Muzea-Galerie, roŘenka Kam v Praze, roŘenka katalog Relax.
Od żíjna 99 byly zajišƃovány a prƉbŞžnŞ aktualizovány informace o turistické a kulturní
nabídce na teletextu ėT.

Bezplatná inzerce ( pżíležitostná)
Inzerce byla dále zadávána do následujících periodik: týdeník Pražský Kudykam,
Řtrnáctideník ėtrnáctka, mŞsíŘníky Prague Business Journal, Prague this Month,
Cosmopolitan, Centr Evropy, Avitech, dvoumŞsíŘník Kolportér a Řtvrtletník Vítáme Vás v
Praze.

PR aktivity
Ve spolupráci s redakcemi novin, ŘasopisƉ, rozhlasu a televize byly zajišƃovány informace i
rozsáhlejší propagaŘní materiály k návštŞvnickému provozu a kulturní Řinnosti Správy. V
roce 1999 byla pozornost vŞnována novince v nabídce služeb Správy - tematickým
vycházkám, dále výstavnímu projektu Stavitelé katedrály a novým publikacím Správy
(Parléż, Mocker, Kaple sv. Václava, Okna Svatovítské katedrály, Pražský hrad románský).
Vybraná témata se uplatŵovala podle charakteru oslovených médií (MF Dnes, Hospodáżské
noviny, Lidové noviny, Zemské noviny, Právo, VeŘerník Praha, UŘitelské noviny, Respekt,
Domov, TV magazín, ėT - kulturní týdeník, ėR - pożady Dobré jitro, Nové knihy).
Výsledkem trvalé spolupráce se stanicí Regina od dubna 1999 se stal pravidelný páteŘní
pożad "Dále, do Hradu dále".
Domovská webová stránka na internetu poskytovala aktuální informace o návštŞvnickém
provozu a o kulturních programech na Pražském hradŞ. ėtvrtletnŞ byly zażazovány vybrané
kapitoly z nového Řísla Řtvrtletníku Pražský hrad a aktualizován pżehled jeho jednotlivých
témat pro snazší vyhledávání ŘlánkƉ. Podle potżeby byla doplŵována stránka o publikacích
vydaných Správou. Zavedena byla nová rubrika "Co pżipravujeme" s pżehledem
plánovaných výstav na celý rok. Doplŵován byl program a termíny tematických vycházek.
S oddŞlením SprávcƉ databází byla vytvożena nová internetová stránka Obrazárna
Pražského hradu. S Barrandov Studio Multimedia se uskuteŘnil projekt KorunovaŘní
klenoty virtuálnŞ.
Vlastní informaŘní prostżedky
InformaŘní leták s mapkou Hradu, sloužící návštŞvníkƉm pro základní orientaci v areálu
Pražského hradu, byl doplnŞn informací o ObrazárnŞ Pražského hradu. Byl aktualizován
a zdarma poskytován všem návštŞvníkƉm Hradu, kteżí si zakoupili vstupenku.
Leták Kulturní programy s Řesko-anglickými informacemi o všech kulturních akcích Správy
v daném Řtvrtletí byl distribuován jako pżíloha Řtvrtletníku Pražský hrad a byl k dispozici
i samostatnŞ v InformaŘním stżedisku a ve. ve výstavních prostorách.
MŞsíŘní program vychází od prosince 99 a slouží k oslovení Řeské kulturní veżejnosti.

Program
Nakladatelská Řinnost

PrƉvodce Pražským hradem - v roce 2000 bude zahájena pżíprava vydání oficiálního
prƉvodce.
CD ROM Pražský hrad - po vypracování koncepce bude zahájeno shromažśování
textového a fotografického materiálu a zadány grafické práce. Realizace se pżedpokládá
koncem roku 2000 Ři na zaŘátku roku 2001.
Zahrady Pražského hradu - Řeská verze - pżipravuje se k vydání brožura prƉvodcovského
typu.
Okna katedrály - anglická a nŞmecká verze, již jsou pżipraveny pżeklady a sazba obou
jazykových mutací.
Sešity o umŞleckých stavebních slozích na HradŞ - na rok 2000 se plánuje dokonŘení
a vydání sešitƉ Hrad gotický a renesanŘní, bude zahájena pżíprava dalších období - realizace
se pżedpokládá poŘátkem roku 2001.
Omalovánky pro nejmenší - bude zahájena pżíprava vydání interaktivního sešitu
o historických objektech na Pražském hradŞ a nejvýznamnŞjších postavách Řeských dŞjin s
Hradem spjatých.
ReprezentaŘní prostory Pražského hradu - v roce 2000 zaŘne pżíprava nové brožury
o reprezantaŘních prostorách v novém formátu a s novými fotografiemi. Vzhledem k zásobŞ
pƉvodní verze bude vydána v roce 2001.
Starý královský palác - další publikace z velké żady Knižnice Pražského hradu - v roce 2000
se bude pokraŘovat v pżípravŞ, vydání se pżedpokládá v roce 2001.
S francouzským vydavatelem Formes et Structures se pracuje na vydání francouzské verze
publikace Josip PleŘnik - architekt Pražského hradu.

Informace a propagace
MŞsíŘní programy - tato cílená informace o aktivitách Programové divize v celé šíżi je
urŘena pro všechny návštŞvníky Pražského hradu, kteżí pżichází na výstavy, koncerty,
divadla. Ve vydávání tohoto programu budeme i nadále pokraŘovat - nevyluŘujeme úpravy
jeho formy a nákladu.
ėtvrtletník Pražský hrad - svým informaŘnŞ vzdŞlávacím charakterem patżí spíše do
kategorie "image produktƉ" nežli mezi pżímé propagaŘní materiály. V obsahovém zamŞżení
bude navazovat na dosavadní koncepci. Pżipravují se témata: cyklus ŘlánkƉ Pražský hrad ve

fotografii - od prvního fotografa Hradu Andrease Grolla až po souŘasníky, 150. výroŘí
narození T. G. Masaryka, instalace sochy TGM na HradŘanském námŞstí, cyklus statí
o varhanách ve Svatovítské katedrále, digitální fotografování Řeských korunovaŘních
klenotƉ, kopie korunovaŘních klenotƉ atd. PokraŘovat bude anketa Co pro vás znamená
Pražský hrad, pżineseme informace o stavebních, restaurátorských a archeologických
Řinnostech na HradŞ, zażadíme fotokroniku z posledních významných událostí na HradŞ,
informace o výstavách, koncertech, publikacích.
Ilustrovaný plán Hradu prodejný - v roce 2000 se poŘítá se zásadní obnovou dosud
využívaného materiálu urŘeného pro bŞžného návštŞvníka Hradu, a to jak po stránce
obsahové, tak i grafické. ObsahovŞ tento plán bude zamŞżen na popis hradního areálu a
jednotlivých objektƉ. V plánu je rozšíżení jazykových mutací. V prodeji bude
v informaŘním stżedisku, v jednotlivých pokladnách a oficiálních prodejnách Pražského
hradu.
Ilustrovaný plán Hradu neprodejný - v roce 2000 bude - stejnŞ jako prodávaný plán
Pražského hradu - tento informaŘní leták zásadnŞ obnoven. Plán, který dostávají návštŞvníci
k zakoupené vstupence k prohlídce, by mŞl být zamŞżen spíše na popis poskytovaných
služeb v areálu Hradu. V úvahu se nabízí spolupráce s nŞkterými nájemci.
PropagaŘní brožura Pražský hrad - Sedm dƉvodƉ proŘ navštívit Hrad - neprodejný
propagaŘní materiál urŘený pżedevším pro prezentaci v Řeských zahraniŘních centrech a na
veletrzích. Materiál bude vŞnován všem oblastem, které mohou být dƉvodem zvýšení zájmu
o návštŞvu Hradu, s bohatým fotografickým doprovodem, základní informace budou
poskytovány v pŞti jazycích.
Internet - poŘítá se s pravidelným zveżejŵováním informací o kulturních programech na
Pražském hradŞ, o vydávaných publikacích, o mimożádných programech, o návštŞvnickém
provozu. Pżipravovuje se rozšiżování obsahové náplnŞ domovských stránek o další témata napżíklad popularizace jednotlivých odborných pracovišƃ Pražského hradu (restaurátorská
dílna aj.).

XV. Zámek Lány

XV. Zámek Lány

Rekapitulace roku 1999
K hlavním Řinnostem Správy v Lánech patżí celková péŘe o zámek, park a související
objekty lánského areálu, servis pżi pobytech prezidenta republiky a jeho hostƉ a také
nŞkteré servisní Řinnosti pro Pražský hrad.
Plánovaný rozpoŘet pro zajištŞní Řinnosti divize ve výši 13 750 000 KŘ byl pżekroŘen
v dƉsledku nezbytných oprav škod zpƉsobených vytopením východní Řásti zámku vodou.
Zvýšené náklady byly ve výši asi 1 700 000 KŘ pokryty náhradou škody pojišƃovnou.
V roce 1999 byla oddŞlena hospodáżská Řinnost divize - praní prádla za úplatu pro cizí
organizace od hlavní Řinnosti.
V rámci údržby zámku a jeho areálu bylo provedeno napżíklad:
- zhotovení nového oplocení ve východní Řásti parkovištŞ,
- oprava povrchu tenisového kurtu,
- zżízení sociálního zażízení - služebna hasiŘƉ,
- výmŞna vrat v zahradách, vŘetnŞ posunutí do prostoru zahrad
- likvidace drátŞného plotu,
- položení panelƉ v zahradách - snížení terénu kolem zahradního domku,
- likvidace plotu vpravo od palmového skleníku,
- zpevnŞní cesty ke kuchyŵské zahradŞ - Dubina,
- klempíżské práce chata Luh,
- výmŞna rour na pżejezdech v parku,
- rekonstrukce dvou bytƉ v Řp. 108 /2+l, 3+l/,
- výmalba interiéru zámku,
- rekonstrukce 2 pażníkových sekcí á 20 oken.
Zámecký park vyžadoval v prƉbŞhu roku soustavnou péŘi. PravidelnŞ se pracovalo na
údržbŞ pískových cest /kantování, pískování, uhrabávání, odplevelování/. Velká pozornost
byla vŞnována nové výsadbŞ lip v hlavní Řásti aleje, kde byly stromy v dƉsledku úhynu
vymŞnŞny z více než 50 %. V ostatních Řástech parku byly dosázeny nové mladé stromy a
obnovena Řást parku pod alpinou.
NávštŞvnost zámeckého parku vzrostla z 30 924 návštŞvníkƉ v roce 1998 na 38 522, tj.
25% nárƉst. Vyšší obrat zaznamenal i prodej upomínkových pżedmŞtƉ. V roce 1999 bylo
prodáno o 83 % více než v roce minulém (v roce 1998 za 47 403 KŘ, v roce 1999 za 86 662

KŘ. Celkové tržby pżi návštŞvnosti parku vzrostly o 34 %. K pżíznivým výsledkƉm nejvíce
pomohlo nové umístŞní pokladny s prodejnou pżímo u vstupu. Vstup do parku poprvé
zajišƃovalo na základŞ smlouvy se Správou Okresní muzeum v Rakovníku.
Program
v roce 2000 jsou plánovány následující práce a údržba zámku a jeho areálu:
- nátŞr železného oplocení kolem zámeckého parku
- oprava soklu na staré budovŞ Řp. 108
- oprava, pżípadnŞ provedení nového oplocení u objektu Řp. 121
- vymalování interiérƉ zámku a hospodáżské Řásti zahrad, vŘetnŞ nátŞru oken - zahradní
domek
- vnŞjší i vnitżní nátŞr Palmového skleníku
- provedení nové pżípojky elektrického proudu pro hospodáżskou Řást západ
- likvidace staré kotelny v zahradách
- rekonstrukce pażníku v zahradŞ - 2 ks
- vnitżní i vnŞjší nátŞr oken a žaluzií na chatŞ Luh
- zhotovení stožáru na vlajky pżi vjezdu do areálu - 2 ks
- odstranŞní pżebyteŘného porostu v parku a lesoparku
- výsadba uvolnŞných prostor v lesoparku kulturními listnáŘi - dub, buk, lípa
- probírka vysázených mladších porostƉ
- oprava procházkových pískových cest v parku
- prożezání stromƉ v parku
- kácení suchých lip, rozżezání a odvoz, odfrézování pażezƉ, odvoz vyfrézované hmoty kompostování
- hnojení travních porostƉ listovkou, vláŘení luŘními branami, válení, vápnŞní
- prożezávka ovocných stromƉ v kuchyŵské zahradŞ, vŘetnŞ chemického ošetżení - zimní a
jarní postżik proti škƉdcƉm a chorobám
- napŞstování výsadbového materiálu pro partery pżed zámkem a do PleŘnikových váz
- ošetżení a doplnŞní trvalek pod palmovým skleníkem
- výmŞna rour na pżejezdech v parku
VŞtší stavební akce realizované i plánované jsou uvedeny v kapitole o stavebním
programu.
K užívání jednotlivých objektƉ :
Zámek
Slouží k odpoŘinku prezidenta republiky. Pżipravuje se doplnŞní jeho interiérƉ
a rekonstrukce dalších ze zámeckých koupelen.
Hospodáżský dvƉr
Rekonstrukce historické budovy hospodáżského dvora a sousedícího objektu garáží byla
dokonŘena. V roce 2000 bude provedena první Řást rekonstrukce komunikací v okolí dvora

ve východní Řásti zámeckého areálu.
Palmový a tropický skleník
Rekonstrukce tropického skleníku a strážnice se projektovŞ pżipravuje. Práce na pżípravŞ
rekonstrukce palmového skleníku byly z finanŘních dƉvodƉ pozastaveny.
Kasárna Řp. 218
Nedávno rekonstruované objekty slouží k ubytování útvarƉ Hradní stráže.
Chata V luhu
V chatŞ sloužící pżevážnŞ loveckým pobytƉm byla provedena oprava izolace a dlažby
terasy.

Z historie Archivu Pražského hradu

V roce 1999 uplynulo 80 let od založení Archivu Pražského hradu. V kvŞtnu roku 1920
byla Řeskoslovenským státem pżevzata na základŞ archivní úmluvy s Rakouskem první Řást
písemností správy Pražského hradu z doby pżed rokem 1918 a uložena do novŞ zżízeného
Archivu Pražského hradu podléhajícímu Kanceláżi prezidenta republiky. Byly zde
soustżedŞny registratury úżadƉ povŞżených v minulosti żízením stavební Řinnosti a správou
(Nejvyšší hofmistrovský úżad, Dvorní stavební úżad, Zámecké hejtmanství a Zámecká
inspekce), mapy, plány a ostatní dokumentace vztahující se k objektƉm Pražského hradu.
Postupem let byly v archivu ukládány nové sbírky a založena pżíruŘní knihovna. Po roce
1945 byla do Archivu Pražského hradu postupnŞ pżedávána registratura referátu Stavební
vŞci Kanceláże prezidenta republiky z let 1919-1947, spisy Stavební správy Pražského
hradu, Hospodáżské správy a písemnosti týkající se statku a zámku v Lánech. Z doby po
roce 1948 pak spisy registraturního znaku 400 000. Spisy ostatní problematiky byly
oddŞleny v roce 1954, kdy vznikl Archiv Kanceláże prezidenta republiky spravující
materiál vyplývající z ústavních pravomocí prezidenta. V témže roce byly oba archivy
zażazeny na základŞ vládního nażízení do kategorie zvláštního významu.
V roce 1957 pżevzala Kanceláż prezidenta republiky do odborné správy kapitulní knihovnu
se sbírkou hudebnin, kapitulní archiv, písemnosti Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta
a pozƉstalosti stavitelƉ J. Mockera a K. Hilberta.
V pováleŘném období se konstituovala unikátní sbírka plánƉ Pražského hradu, lánských
objektƉ a domƉ mimo Pražský hrad.
Archiv byl do roku 1954 zaŘlenŞn do kulturního odboru Kanceláże prezidenta republiky,
pozdŞji, až do roku 1999, býval samostatným oddŞlením odborƉ stavební a památkové
péŘe. Jeho Řinnost se żídila zvláštní smŞrnicí vedoucího Kanceláże, která byla roku 1990
novelizována.
Kontinuita archivních fondƉ a sbírek dokumentujících vývoj Pražského hradu od roku 1541
do souŘasnosti umožŵuje využití našich archiválií k výkonu památkové péŘe, stavební
Řinnosti, k úżedním potżebám Kanceláże prezidenta republiky a Správy Pražského hradu.
Archiv rovnŞž spravuje písemnosti majetkoprávní povahy. Fondy jsou dƉležité pro naší
i zahraniŘní badatelskou veżejnost - historiky, umŞlecké historiky, archeology, architekty
a zejména pro studenty stżedních a vysokých škol, kteżí na základŞ našich archivních
dokumentƉ zpracovávají své roŘníkové, magisterské a doktorské práce. Obecné povŞdomí
veżejnosti o významu archivu pżivádí Řetné exkurze studentƉ, uŘitele a ostatní odborníky.
1. bżezna 1999 byl Archiv Pražského hradu pżeveden z Kanceláże prezidenta republiky do
Správy Pražského hradu.

