
 
 
 
Palácové zahrady pod Pražským hradem mají nového správce 
 
Od letošního roku mají Palácové zahrady pod Pražským Hradem nového správce. 
Stala se jím společnosti Protocol Service, která zvítězila ve výběrovém řízení. 
Důvodem ke změně správcovství byl klesající počet návštěvníků nejkrásnějších 
pražských zahrad a současně malý počet kulturních a společenských akcí, které se 
v zahradách konaly. Výběrové řízení na nového správce vyhlásil v březnu letošního 
roku vlastník zahrad Národní památkový ústav. Jednomyslně v něm byla vybrána 
společnost Protocol Service. 
 
Hlavním cílem společnosti Protocol Service je zvýšit návštěvnost zahrad, umožnit 
jejich širší společenské a kulturní využití a současně se podílet na zvyšování prestiže 
této ojedinělé pražské památky. K tomu připravila společnost Protocol Servise celou 
řadu nových akcí, které se rozběhnou od začátku dubna.  
 
Současně společnost Protocol Service nezapomíná ani na zlepšení navigačního 
systému, který umožní snadnější orientaci při hledání cesty do zahrad. To by mělo 
pomoci především turistům a návštěvníkům Prahy, které chceme o zahradách 
informovat formou nových brožur a letáků zařazených do nabídky cestovních 
kanceláří. 
 
Palácové zahrady pod Pražským hradem patří mezi nejnavštěvovanější památky 
v České republice. Od roku 1995, kdy byly veřejnosti zpřístupněny, je navštívilo 
zhruba 700 tisíc lidí. Nejvíce návštěvníků (120 tisíc) si do zahrad našlo cestu v roce 
2001. V dalších letech však jejich počet rapidně klesal. 
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Po zimním spánku opět do zahrad 
 
Zítra, 1. dubna 2004 se znovu otvírají proslulé Palácové zahrady pod Pražským 
hradem, jedno z nejkrásnějších míst v Praze. V letošním roce však Palácové zahrady 
čeká celá řada novinek, které by měly zvýšit návštěvnost i prestiž této unikátní 
pražské památky. 
 
Co všechno chystáme? Po slavnostním otevření bude první velkou akcí oslava Dne 
dětí 1. 6., která proběhne v areálu Palácových zahrad přesně za měsíc. Zahrady 
současně dostanou své vlastní webové stránky, které budou v češtině a dalších 
světových jazycích (angličtině, němčině, francouzštině aj.) informovat o jejich historii 
a o probíhajícím kulturním programu. Současně připravujeme nové propagační 
materiály, pohledy s motivem zahrad a jejich poutavé a poněkud netradiční mapy. 
 
V červnu a během letních měsíců se v zahradách rozběhne pestrý kulturní program 
s řadou výstav, koncertů a dalších společenských akcí, jejichž centrem bude 
především Galerie Ledebour a Ledeburská zahrada. 
 
Pro letošní rok jsme také připravili nový systém vstupného. Cena jednotlivé 
vstupenky bude činit 69 korun českých. V nabídce je také zvýhodněné rodinné 
vstupné ve výši 139 korun českých. Pokud se někomu zdá cena za vstup příliš 
vysoká, může k prohlídce Palácových zahrad využít dubnových a zářijových dnů 
oslav památkové péče, kdy zaplatí pouze symbolických 10 korun českých. 
 
Navíc pro Pražany jsme připravili speciální permanentku, která jim umožní 
opakovaný vstup. Zahrady jsou totiž oázou klidu ležící přímo v pražském centru, a 
proto chceme umožnit všem, aby si do zahrad přišli odpočinout. Její cena je v tuto 
chvíli v jednání. 
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Historie zahrad 
 
Pás pěti poměrně příkrých terasových zahrad na Malé Straně patří k nejkrásnějším 
místům Prahy. Romantické zahrady pod Pražským hradem jsou plné soch, kašen, 
altánků a kouzelných zákoutí. Další jejich předností jsou nádherné pohledy na 
panorama města. 
 
Jaká je jejich historie? Prostor původně sloužil k budování hradeb a měl obranný 
charakter. Až v 16. století ztratily hradby Pražského hradu smysl, částečně byly 
zbourány a pozemky se prodávaly bohatým měšťanům a šlechticům. Na některých 
už stály po léta vinice, na jiných vznikaly zahrady. 
 
Poslední vinice však postupně mizely a nahrazovaly je terasové renesanční zahrady, 
které sloužily jak k odpočinku vlastníka přilehlého paláce, tak k jeho reprezentaci. 
Roku 1648 však Malou Stranu dobili Švédové a všechny zahrady zpustošili. Po 
skončení třicetileté války je majitelé znovu obnovili, tentokrát však už v duchu 
nastupujícího baroka.  
 
Postupně tak vzniknul pás výstavních zahrad plný strmých schodišť, teras a 
nesčetných romantických zákoutí, které se dnes rozkládají na ploše téměř osmi tisíc 
metrů čtverečních. Nazýváme je Palácové zahrady pod Pražským hradem, či podle 
nejznámější z nich také Ledeburské zahrady. Celý komplex zahrnuje pět propojených 
zahrad: Ledeburskou zahradu, Malou a Velkou Pálffyovskou zahradu, Kolowratskou 
zahradu a Malou Fürstenberskou zahradu. Všechny zahrady jsou průchozí a mají tři 
vstupy a výstupy. 
 
Zvláštní postavení má Ledeburská zahrada, která je využívána ke kulturním a 
společenským účelům. Na travnatou plochu lze umístit na 250 sedadel (koncerty pod 
širým nebem), návštěvníkům slouží i sál Galerie Ledeburské zahrady, která je jinak 
využívaná pro výstavy uměleckých děl.  
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Plánované projekty 
 
Projekt STABAT MATER DOLOROSA  
 
Projekt STABAT MATER DOLOROSA  v sobě spojuje vážnou hudbu s činoherním             
tanečním a výtvarným uměním na podkladě jednoho z největších a současně                                
i nejznámějších děl Antonína Dvořáka. Scénář tohoto scénického oratoria,              
který vytvořil Petr Novotný, divadelními prostředky interpretuje evangelia Nového 
Zákona, a především pak dramatický životní příběh Ježíšovy matky.                          
Panna Maria se v hodinách Kristova umírání na kříži vrací ve vzpomínkách ke 
klíčovým scénám svého života, znovu v několika zastaveních prožívá radosti i bolesti 
matky „slavného“ syna, matky muže, který vystoupil z davu aby navěky změnil dějiny 
lidstva. Scénické obrazy, jakoby vystupující z hlubin strhující Dvořákovy hudby, 
formulují základní otázky poslání ženy v tomto mužském násilnickém světě, vyprávějí 
příběh nejhlubšího štěstí a utrpení, spojeného s naplněním údělu mateřství jako 
jedné z nejvlastnějších podob lásky.  
Inscenace s Lucií Štěpánkovou v hlavní roli vzniká v choreografii Vlastimila Červa, 
výpravě Lucie Lössové a režii Petra Novotného. 
 
 
 
Koncerty klasické hudby, worldmusic a jiných nekomerčních žánrů 
 
PROTOCOL SERVICE ve spolupráci s hudební agenturou Taktika Muzika by se rád 
orientoval na produkci koncertů a společenských akcí s důrazem na prezentaci 
klasické hudby a jiných nekomerčních žánrů. 
Chtěli bychom se zaměřit především na komorní tělesa a seskupení, která  tvoří 
absolventi prestižních uměleckých škol a laureáti světových hudebních soutěží. 
Významná je spolupráce s předními českými umělci jako jsou kytaristé Vladimír 
Mikulka, Pavel Steidl či houslistka Gabriela Demeterová. 
Tradičně se též věnujeme produkci  významných charitativních a benefičních 
koncertů, v měsíci dubnu se zahajuje v prostorách Městské knihovny v Praze  
cyklus sedmi koncertů na téma „Ženský živel v současné české hudbě“, jehož 
protagonistkami jsou například Lenka Dusilová, Ester Kočičková, Jana Koubková či 
Dagmar Andrtová. 
 
 



 
 
 
PROTOCOL SERVICE, spol. s r.o. 
 
Společnost PROTOCOL SERVICE vznikla v roce 1998. Založil ji Luděk Nezmar, 
který je majitelem i ředitelem společnosti. Od roku 2001 je společnost členem APRY 
– Asociace Public Relations Agentur. Jako všichni členové APRY i společnost 
PROTOCOL SERVICE dodržuje nejnáročnější etické standardy platné v oblasti 
Public Relations, a to Stockholmskou chartu ICCO (International Communications 
Consultancy Organisation) a Etický kodex IPRA (Mezinárodní asociace Public 
Relations). V září roku 2003 společnost otevřela svoji slovenskou pobočku v 
Bratislavě. 
 
V současné době má společnost PROTOCOL SERVICE 18 zaměstnanců, 6 
zaměstnanců má úspěšně dokončeno LSPR (London School of Public Relations).   
 
Co se týká nabídky služeb, PROTOCOL SERVICE nabízí plný rozsah služeb 
komunikačního mixu: 
 
PR služby směrem k různým cílovým skupinám 
Media relations včetně media auditů  
Krizová komunikace 
Event management 
Marketingové analýzy 
Public Affairs  
Profesionální grafické studio 
Internetová řešení 
 

Protocol Service je orientován na uspokojování individuálních potřeb svých 
klientů. Má schopnost těmto potřebám porozumět a nalézt nejefektivnější způsoby 
jejich uspokojení.  
 

Našich služeb již využili například společnosti GlaxoSmithKline, AstraZeneca, 
Pfizer, ROCHE, Ministerstvo zemědělství - pan Jan Fencl, Siemens, Microsoft, 
Allianz pojišťovna, ING Banka, EMCM, Lego, L´OREAL, Nadace Vize 97 manželů 
Havlových, Český Telecom a další.  

V současné době pracujeme mimo jiné na projektech pro Mezinárodní 
asociaci farmaceutických společností, Plzeňský Prazdroj, UCB Pharma, EMCM, 
Organon, APRA, Avon, Microsoft, Amgen apod. 
 
Společnost PROTOCOL SERVICE pořádá vzdělávací semináře v oboru Public 
Relations FACE TO FACE PR pod vedením přednášejících z řady zaměstnanců i 
odborníků. PROTOCOL SERVICE pořádá i vzdělávací kurzy pro své zaměstnance, 
tvz. PS ACADEMY, kde se odborníci z různých oblastí školí navzájem. 
 


