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Průběh dne slavnostního složení slibu  
prezidenta republiky  

_______________________________________ 

Pražský hrad 
čtvrtek dne 9. března 2023 

(změna programu vyhrazena) 
_______________________________________ 

Stručný přehled programu dne: 

11:50 příjezd zvoleného prezidenta republiky na Pražský hrad 

12:00 oběd zvoleného prezidenta s chotí s manželi Zemanovými 

14:00 slavnostní akt složení slibu ve Vladislavském sále Pražského hradu 

14:50 pozdravení občanů z balkonu na III. nádvoří 

15:10   položení květin k soše T.G.Masaryka na Hradčanském náměstí / setkání s občany 

15:30  přátelské setkání s hosty „číše vína“ ve Španělském sále  

18:00  Te Deum v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

20:10  rozhovor prezidenta republiky pro Českou televizi 
___________________________________________________________________________ 
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11:50  příjezd zvoleného prezidenta a jeho rodiny k Pražskému hradu  
  (přes Hradčanské náměstí k bráně Gigantů) 
  * fototermín - tisk přítomen (viz. plánek) 

 

12:00 oběd zvoleného prezidenta s bývalým prezidentem a manželkami 
(Zlatá jídelna)  
*foto - pouze oficiální fotografové 

14.00 slavnostní akt složení slibu prezidenta republiky ve Vladislavském sále Pražského 
hradu 
(Vladislavský sál) 
* tisk přítomen - vstup na akreditaci KPR 

Podrobný průběh ceremoniálu 

14:00  začátek slavnostního ceremoniálu složení slibu prezidenta republiky při 
společné schůzi Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky ve Vladislavském sále Pražského hradu  

  * začátek přímého přenosu (ČT a Radiožurnál) 
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 nejvyšší ústavní činitelé ČR přicházejí do Vladislavského sálu  
 a zaujmou určená místa v první řadě (doprovází náčelník VKPR) 
  * fanfára (Jiří Ignác Linek „Korunovační intráda“) 
  
 pořadí: 

 předseda Senátu Parlamentu předsedkyně Poslanecké sněmovny  
 České republiky   Parlamentu České republiky   
  
   předseda vlády České republiky  

 předseda Ústavního soudu ČR paní Helena Rychetská 
  

  
14:02  příchod manželů Zemanových, manželů Klausových a paní Dagmar 

Havlové do Vladislavského sálu  
  * fanfára (Johann Christoph Pecelius „Intráda č.4“) 

 pořadí: 

 pan Miloš Zeman (vozík)   paní Ivana Zemanová 

 pan Václav Klaus    paní Livia Klausová 

 náčelník Vojenské kanceláře   paní Dagmar Havlová 
 prezidenta republiky      

14:04  přinesení insignií Řádu Bílého lva, Řádu Tomáše Garrigue Masaryka  
  a výtisku Ústavy ČR do Vladislavského sálu   

 pořadí: 
  
 důstojník HS s insigniemi Řádu  důstojník HS s řetězem Řádu  
 Bílého lva     Bílého lva 
  
 důstojník HS s výtiskem Ústavy   důstojník HS s insigniemi Řádu  
 České republiky    Tomáš Garrigua Masaryka  
   
  * fanfára (Johann Christoph Pecelius „Intráda č. 1“) 

14:06  přinesení historických praporů a zástav (26x) do Vladislavského sálu  
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  * Husitský chorál „Ktož jsú Boží bojovníci“ 

14:10  příchod zvoleného prezidenta Petra Pavla a paní Evy Pavlové do 
Vladislavského sálu 

  * fanfára (Valentin Haussmann „Slavnostní intráda“) 

14:12  přinesení státní vlajky a vlajky prezidenta republiky 

  * A.Dvořák, fanf. ze 4.věty symf. 8 (fanfára se hraje dvakrát) 
  **čestná stráž s vlajkami projdou Vladislavským sálem a zaujmou určená 

místa   na podiu 

14:13  zahájení společné schůze obou komor Parlamentu České republiky 
předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

složení předepsaného slibu prezidentem republiky  

zvolený prezident republiky položí ruku na Ústavu ČR (leží na stole) a 
přečte/odříká text slibu, poté slib stvrdí podáním ruky předsedovi Senátu 
Parlamentu ČR, usedne ke stolu a podepíše listinu s textem slibu 

14:20  státní hymna České republiky 
  * vypáleno současně 21 dělových salv 
  ** nad Pražským hradem vytažena standarta prezidenta republiky   

14:22  projev prezidenta republiky Petra Pavla 

cca 14:40 závěrečné slovo předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky 

ukončení společné schůze obou komor Parlamentu ČR 

14:41  odnesení historických praporů a zástav z Vladislavského sálu  
  * Husitský chorál „Ktož jsú Boží bojovníci“ 

14:44  odchod státní vlajky a vlajky prezidenta republiky ze sálu 
*  A.Dvořák, fanf. ze 4.věty symf. 8 (fanfára se hraje pouze jednou!) 

cca 14:45 odchod prezidenta republiky a paní Evy Pavlové ze sálu 
  * fanfára z opery Libuše 

14:50  pozdrav prezidenta republiky Petra Pavla z balkonu na III. nádvoří 

 * tisk přítomen na III. nádvoří 
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  ** na III. nádvoří instalovány 2 obrazovky (viz. plánek) - TV přenos 
ceremoniálu z Vladislavského sálu a z Hradčanského náměstí 

 

15:10   položení květin k soše T.G.Masaryka na Hradčanském náměstí   

průběh ceremoniálu: 
1) přechod prezidenta republiky špalírem bojových praporů a zástav před sochu TGM 
2) položení květiny se stuhou prezidenta republiky k soše T.G.M 

(květinu prezidentu republiky podává ředitel Odboru protokolu KPR) 
3) po položení květiny prezident republiky urovná stuhu, poodstoupí a ukloní se 
4) večerka (trubač Hradní stráže) 

 * tisk přítomen na Hradčanském náměstí 
 **na náměstí instalovány obrazovky(zajištěn TV přenos ceremoniálu    
 z Vladislavského sálu a projev na III. nádvoří Pražského hradu - viz. plánek) 
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 prezident republiky se pozdraví s občany  

15:30 pozdrav účastníkům přátelského setkání s hosty „číše vína“ 
(Španělský sál) 

 * fototermín - vstup na akreditaci KPR 

18.00   uctění památky sv. Václava prezidentem republiky a paní Evou Pavlovou 
(katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha) 
*fototermín - vstup na akreditaci KPR 

    
20:10  živě přenášený rozhovor prezidenta republiky Petra Pavla pro Českou 

televizi z Vladislavského sálu 
 


