
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

AREÁLU ZÁMKU LÁNY 
 

PREAMBULE 

Označení areál zámku Lány slouží pouze jako vnitřní 

označení Správy, Kanceláře prezidenta republiky 

a bezpečnostních složek působících v areálu Pražského 

hradu (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta 

České republiky). Areál zámku Lány tvoří zámek 

Lány, kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš, hospodářské 

prostory a budovy, užitkové zahrady a zámecký park.  

Parkové komunikace a ostatní plochy (např. nikoliv 

však výhradně příjezdové cesty, cesty obslužné, apod.) 

areálu zámku Lány jsou účelovými komunikacemi, 

jejichž zpřístupnění a užívání veřejností v určité denní 

době se řídí pravidly stanovenými Správou.  

Článek 1 

VYMEZENÍ POJMŮ 

(1) Návštěvnicky přístupné prostory areálu zámku 

Lány jsou: 

- zámecký park, 

- kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš, 

- palmový skleník, 

- komunikace spojující uvedené objekty 

a komunikace, jež jsou součástí zámeckého parku. 

Vyhrazené zóny, tj. budova zámku Lány a její nejbližší 

okolí a dále hospodářské prostory a budovy, užitkové 

zahrady jsou veřejně nepřístupné.  

(2) Návštěvník je osoba, která vstoupila 

do návštěvnicky přístupných prostor areálu zámku 

Lány na základě zakoupené vstupenky či na základě 

oprávnění k volnému vstupu. 

Článek 2 

PROVOZNÍ DOBA 

(1) Návštěvnicky přístupné prostory jsou pro veřejnost 

otevřeny v období od pátku před Velikonocemi 

do 31. října ve dnech a hodinách: 

- středa a čtvrtek od 14 do 18 hodin 

- sobota a neděle od 10 do 18 hodin 

- státní svátky od 10 do 18 hodin 

(2) Správa si vyhrazuje v případě mimořádných situací 

nebo z důvodu státně-reprezentačních zájmů prezidenta 

republiky upravit provozní dobu dle aktuálních potřeb, 

respektive do odvolání areál zámku Lány uzavřít 

pro veřejnost.  

Článek 3 

VSTUPNÉ 

(1) Vstupné do návštěvnicky přístupných prostor činí 

15,- Kč. Po zaplacení vstupného obdrží každý 

návštěvník vstupenku, kterou uschová po celou dobu 

prohlídky areálu zámku Lány pro případ kontroly. 

Zakoupené vstupenky se nevracejí. Vstupenka platí 

vždy v den jejího zakoupení. Vstupenka je nepřenosná.  

(2) Volný vstup do návštěvnicky přístupných prostor 

mají: 

- děti do 6 let, 

- držitelé průkazu ZTP, 

- držitelé průkazu ZTP-P vč. jedné osoby 

doprovodu. 

Článek 4 

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ NÁVŠTĚVNICKY 

PŘÍSTUPNÝCH PROSTOR 

(1) Návštěvníci jsou povinni se chovat po celou dobu 

svého pobytu v návštěvnicky přístupných prostorách 

podle pravidel občanského soužití s důstojností 

odpovídající historickému, společenskému 

a kulturnímu významu zámku Lány a s největší 

ohleduplností vůči hmotné podstatě této národní 

kulturní památky i vůči ostatním návštěvníkům.  

(2) Návštěvníci jsou povinni umožnit průjezd vozidel 

pohybujících se po parkových komunikacích 

a ostatních plochách v areálu zámku Lány a přizpůsobit 

tomu své chování. 

(3) Návštěvníkům je zakázáno přibližovat se na kratší 

vzdálenost než půl metru k vojákovi stojícímu 

na čestném strážním stanovišti u vstupní brány zámku 

Lány, obtěžovat jej a jinak snižovat jeho důstojnost. 

(4) Návštěvníci jsou povinni uposlechnout v areálu 

zámku Lány pokynů pracovníků Hradní policie, Hradní 

stráže a příslušných pověřených odpovědných 

pracovníků Správy. Po neuposlechnutí pokynů 

nebo příkazů vydaných v zájmu bezpečnosti 

návštěvníků, ochrany objektů a sbírek může být 

návštěvník z areálu zámku Lány vykázán bez nároku 

na vrácení vstupného nebo předán příslušným 

pořádkovým orgánům.  

(5) Osoba vstupující do areálu zámku Lány je povinna 

podrobit se na výzvu příslušníka Policie České 

republiky bezpečnostní prohlídce. Odmítnutí prohlídky 

je důvodem pro zamezení vstupu do areálu zámku 

Lány.  

(6) Je zakázáno poškozovat objekty, park i jiný 

majetek v areálu zámku Lány nacházející se, zejména 

nikoliv však výhradně (demonstrativní výčet) je 

zakázáno: 

- dotýkat se stěn v interiérech objektů v areálu 

zámku Lány a zde umístěných předmětů; 

- psát nebo malovat po zdech a stěnách objektů 

v areálu zámku Lány nebo je jinak poškozovat; 

- rušit hlukem (užíváním zesilovacích zvukových 

zařízení, hudbou, nepovoleným zpěvem, 

reprodukovanou hudbou, hlasitými projevy 

a podobnou činností) ostatní návštěvníky; 

- jíst a pít uvnitř interiérů objektů, vstupovat do nich 

se zmrzlinou, nápoji, jídlem apod.; 

- poškozovat vegetaci rostoucí v areálu zámeckého 

parku, chodit po trávnících a mimo vyznačené 

cesty, tábořit; 

- trhat květiny a plody okrasných dřevin a stromů; 

- vstupovat do včelína; 

- sbírat lesní plody a houby z důvodu ochrany 

zdraví; 

- zpracovávat a/či sbírat dřevo a klestí; 

- rušit, kontaktovat či chytat a odnášet živočichy; 

- poškozovat a přemisťovat venkovní mobiliář 

(např. lavičky, odpadní nádoby, apod.); 

- vjíždět do areálu motorovými vozidly 

či na koních, jezdit zde na jízdních kolech, 

koloběžkách, kolečkových bruslích, 

skateboardech, Segway, apod.; 

- vstupovat se psy a jinými zvířaty; 

- provozovat míčové hry; 

- vstupovat do kašen, potoků a rybníku, vhazovat 

do nich a vybírat z nich jakékoliv předměty, 

popř. stavět hráze, koupat se v nich; 

- odhazovat odpadky mimo odpadní nádoby; 

- odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné 

předměty; 

- přelézat či lézt na stavby a zařízení, zejména 

lešení, zábory, ohrazení, ploty, zdi, stožáry apod., 

popř. tyto zábrany jakkoliv přemisťovat; 

- do areálu zámku Lány je přísně zakázáno vnášet 

a v něm používat jakékoliv výbušné látky, 

zábavnou pyrotechniku a jiné nebezpečné látky 

nebo předměty; 

- do areálu zámku Lány je přísně zakázán vstup 

se zbraní (střelnou, bodnou i sečnou); to neplatí 

pro příslušníky ozbrojených složek při výkonu 

služby v areálu zámku Lány a pro osoby, u nichž 

to na základě písemné žádosti stanoví vedoucí 

Kanceláře prezidenta republiky; 

- provádět jakoukoli další činnost vedoucí 

k poškození areálu zámku Lány. 

(7) V návštěvnicky přístupných prostorách je dále 

zakázán/o/a: 

- jakákoli forma pochůzkového a stánkového 

prodeje; 

- provozovat hudební, pěvecká, divadelní a jiná 

vystoupení; 

- požadování po návštěvnicích peněžité či jiné 

podpory; 

- vstup dětí do 10 let bez doprovodu dospělé osoby; 

- používat jakoukoli leteckou techniku (drony, 

modely letadel, apod.) pro jakýkoli účel; 

- používat rozměrné transparenty, vlajky, prapory, 

tyče a jiné předměty, které mohou ohrozit 

bezpečnost a zdraví ostatních osob v areálu zámku 

Lány. 

Článek 5 

PARKOVIŠTĚ 

(1) Parkoviště před zámkem Lány slouží výhradně 

návštěvníkům areálu zámku Lány. Parkoviště je určeno 

pro parkování pouze osobních automobilů a motocyklů 

na vyhrazených označených parkovacích stáních.  

(2)  Parkoviště není zpoplatněné a hlídané.  

(3) Parkoviště se otevírá 15 minut před začátkem 

provozní doby a zavírá 1 hodinu po ukončení provozní 

doby areálu zámku Lány pro veřejnost.  

Článek 6 

POŽÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST 

NÁVŠTĚVNÍKŮ 

(1) Uvnitř návštěvnických objektů (palmový skleník 

a kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš) je přísně zakázáno 

kouření a manipulace s otevřeným ohněm. V případě 

vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny 

Správy či bezpečnostních složek působících v areálu 

zámku Lány. 

(2) Návštěvníci jsou povinni dbát opatrnosti při pohybu 

v areálu zámku Lány.  

(3) V případě vzniku úrazu může návštěvník 

kontaktovat pověřenou osobu Správy Pražského hradu 

v místě prodeje lístků, nebo se obrátit na příslušníka 

Hradní stráže pohybujícího se v areálu zámku Lány. 

Rovněž se na tyto osoby může obrátit, zjistí-li 

při prohlídce areálu zámku Lány jakoukoliv událost, 

která by mohla ohrozit a/či poškodit majetek Správy a 

třetích osob, či ohrozit a/či poškodit životy a zdraví 

osob. 

(4) Správa neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly 

v důsledku porušení tohoto Návštěvního řádu.  

(5) Odpovědnost Správy Pražského hradu za případné 

škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými 

předpisy. 

Článek 7 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) Za porušení Návštěvního řádu a za způsobené 

škody odpovídá návštěvník dle příslušných právních 

předpisů.  

(2) Tímto se ruší Návštěvní řád č. 01/01/2007.  

(3) Související předpisy: 

a) vnitřní: 

- Zřizovací listina č. j. 401.495/93, dne 19. dubna 

1993 

- Metodický pokyn č. 02/02/2018 upravující 

podmínky pro filmování a fotografování v areálu 

Pražského hradu a zámku Lány 

 

b) vnější: 

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění 

- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, v platném znění 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

v platném znění 

 

 

Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

Ředitel Správy Pražského hradu 

 


