
                                                                                              V Praze dne 29. června 2022 
                                                                                              Č. j.: KPR 2805/2022 

Kancelář prezidenta republiky (KPR) obdržela dne 13. června 2022, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o 
poskytnutí této informace: 

proč není zpřístupněna v nočních hodinách komunikace mezi ulicí u Prašného mostu, přes 
Hrad I. nádvoří, Hrad II. nádvoří k Hradčanskému náměstí. Z mých dostupně známých 
informací se jedná o veřejné komunikace, které by měly být veřejně přístupné bez omezení – 
jakékoliv omezení není dostupné informačních tabulích pouze sdělení ostrahou, která 
odkazuje na Vás. Očekával bych zdůvodněné označení a poučení občanů. 

KPR k tomu sděluje: 

Areál Pražského hradu, včetně komunikací, které žadatel v žádosti uvádí, je ve vlastnictví 
České republiky a příslušnost s ním „hospodařit“ náleží Správě Pražského hradu, příspěvkové 
organizaci. Areál Pražského hradu zahrnuje i sídelní objekty prezidenta republiky, které vláda 
svým usnesením č. 1604 ze dne 16. ledna 2008 vymezila jako chráněné objekty a prostory. 
Zajišťovat bezpečnost chráněných objektů a prostorů přísluší podle § 48 odst. 2 zákona 
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, této policii. Kromě toho vnější ostraha celého 
areálu ohraničeného obvodovými zdmi staveb přísluší podle § 28 odst. 1 zákona č. 219/1999 
Sb., o ozbrojených silách České republiky, Hradní stráži jako součásti ozbrojených sil ČR. 
Předmětná komunikace není veřejnou komunikací, ale v katastru nemovitostí je zapsána jako 
ostatní komunikace, přičemž podle § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
jde o účelovou komunikaci; podle § 7 odst. 2 uvedeného zákona platí, že pozemní 
komunikace, která je účelovou komunikací v uzavřeném prostoru, není veřejně přístupná 
v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru. 

 Výše uvedené je právním rámcem, na základě něhož Správa Pražského hradu, 
jednající jménem vlastníka, po dohodě s Kanceláří prezidenta republiky, Policií ČR a Hradní 
stráží, vydala Návštěvní řád areálu Pražského hradu č. 01/03/2020 ze dne 8. září 2020, který 
kromě jiného vymezuje otevření areálu Pražského hradu na dobu od 6 hodina do 22 hodin. 
Návštěvní řád je uveřejněn na stránce www.hrad.cz 
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