
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Vyšehrad oživí kultura, turismus i kongresy 

Praha, 15. dubna 2021 – Rozvoj kultivovaného cestovního ruchu, kulturních akcí pro veřejnost a 
kongresové turistiky v oblasti pražského Vyšehradu – to je předmětem Memoranda o spolupráci, 
které uzavřely Kongresové centrum Praha (KCP), Národní kulturní památka Vyšehrad (NKPV) a 
Prague City Tourism (PCT). Všechny tři organizace se zavázaly k aktivní spolupráci se 
společným cílem oživit a propagovat Vyšehrad jako významnou kulturní památku a destinaci, 
která je atraktivní pro Pražany, domácí i zahraniční turisty. 

Zástupci všech tří organizací se shodli na tom, že Vyšehrad a jeho okolí disponuje jedinečným geniem 
loci a potenciálem pro větší kulturní a společenské vyžití široké veřejnosti. Spolupráci chtějí naplnit 
konkrétními projekty, akcemi pro veřejnost, ale také jejich společnou propagací. Součástí projektu má 
být také rehabilitace veřejných prostranství v okolí KCP, bezbariérové zpřístupnění stanice metra 
Vyšehrad a průběžné budování a zkvalitňování místního orientačního systému.  

Snaha o proměnu Vyšehradu do podoby živé kulturní zóny je součástí dlouhodobé strategie KCP, které 
již začalo s konkrétními projekty. „Naším cílem je vrátit kulturu a společenský život nejen do budovy 
KCP, ale také na přilehlé terasy. Naše nové projekty KCP Art i Art District Vyšehrad nám pomohou 
otevřít prostory k veřejnému využití. Těší nás, že jsme pro oživení Vyšehradu našli partnery, kteří mají 
stejný zájem a společně tak dokážeme mnohem víc,“ říká Lenka Žlebková, generální ředitelka KCP. 

Využití potenciálu Vyšehradu jako nového kulturního centra v Praze pomůže k naplnění Strategie 
udržitelného turismu v Praze. „Vyšehrad představuje významnou kulturní památku, ale také prostor, 
který může přilákat zájem zahraničních turistů. Společná propagace místa i aktivit nám může pomoci 
při řešení problému overtourismu v centru Prahy. Naším cílem je důležité vytvářet a propagovat 
zajímavé lokality mimo historické centrum a toto memorandum je konkrétním příkladem funkčního 
partnerství, které nám k tomu pomůže,“ komentoval spolupráci František Cipro, předseda 
představenstva PCT. 

„Těší mě, že propojení dvou hlavních dominant Vyšehradu, tedy NKP Vyšehrad a Kongresového 
centra Praha, není jen symbolické, ale bude naplněno konkrétními aktivitami. Nechceme být vnímáni 
pouze jako významná historická památka, ale především jako místo, které žije bohatým kulturním 
životem. Spolupráce na organizaci a především propagaci kulturních a společenských akcí je pro nás 
prioritou zvláště dnes, kdy po roce temna konečně můžeme začít plánovat návrat tak potřebné kultury 
do životů místních obyvatel i návštěvníků,“ komentuje přínosy spolupráce Petr Kučera, ředitel NKPV. 

 

Kongresové centrum Praha je jedním z největších kongresových center v České republice, které 
nabízí 70 sálů a salónků pro konání akcí od malých konferencí po velké kongresy včetně vybavení na 
nejvyšší technické úrovni. Výhodou je výborná dopravní dostupnost do blízkého centra města, díky 
kterému disponuje krásným výhledem na historickou Prahu. Jeho součástí je i Business Centre 
Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů. KCP 
získalo prestižní ocenění Superbrands 2019 a certifikát EKO Gold za čerpání energie z obnovitelných 
zdrojů. Více na www.praguecc.cz 
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