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Intro

Vyšehradská pevnost jako koruna zarostlých svahů ostrohu nad vltavským břehem 

už z dálky potvrzuje dominantní pozici ve vedutě Prahy. Poezie minulých dob ucho-

vaná bez dotyku shonu okolního města, napnutá na řeku, před časem schovaný ořech 

v dlaních stromů, mezi jejichž prsty místy probleskne panorama celého údolí Prahy, 

se všemi věžemi a návršími. Rubem ochrany pevnosti je nejen typicky odhalená zran-

itelnost, ale také samotná existence prostoru na okraji – rozhraní, které přijímá intro-

verzi vnitřního prostoru jako povzbuzení k navázání vztahu s okolím. Ruka napřažená 

k městu, aby po ní mohli přejít ti, kteří před ním na chvíli utíkají do náruče starých ci-

hel a stromů. Za zdí je zároveň před zdí, není protikladem, ale přechodem, kontakt-

ní linií, kde vně a uvnitř dostává smysl a souvislost. Světlo a stín, otevřené výhledy a 

krytá zákoutí, volná prostranství a úzké průchody. Další nitě navinuté na pevný bod v 

čase a prostoru. Chci víc možností, víc překvapení, víc zvědavosti, víc večerů na hraně.
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