V Praze dne 29. 4. 2019
č. j. SPH 1122/2019
Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 17. dubna 2019 obdržela Správa Pražského hradu Vaši žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající
se uzavření Jeleního příkopu a Jižních zahrad Pražského hradu.
K Vaší žádosti poskytujeme následující informace:
Uzavření Jeleního příkopu a Jižních zahrad v areálu Pražského hradu je odvislé od průběhu a
dokončení probíhajících a plánovaných stavebních prací (oprav) uvedených na konci tohoto
dopisu. Jedná se mj. o stavební práce, které jsou venkovního charakteru a které je možné
provádět jen za určitých klimatických podmínek. Toliko předpokládané a tedy nikoli
definitivní zpřístupnění je u Horního Jeleního příkopu plánováno na rok 2020, u Dolního
Jeleního příkopu a Jižních zahrad pak na rok 2022.
Důrazně se ohrazujeme proti Vašemu tvrzení, že Správa Pražského hradu postupuje
v kontextu uzavření výše zmíněných míst v rozporu se zásadou legitimního očekávání. Je
známo, že informace uváděné v médiích bývají často zkreslené či neúplné. Autorka Vámi
zmíněného článku dostupného na https://bit.ly/2GgVdW8 sice správně shrnula, že
„rekonstrukce by podle smlouvy - v případě, že bude dobré počasí - měla být hotová za deset
měsíců“. Toto prohlášení však nelze chápat jako oficiální vyjádření Správy Pražského hradu,
byť vychází ze smlouvy o dílo č. j. SPH 759/2018, která byla v registru smluv
(https://smlouvy.gov.cz/) zveřejněna pod ID smlouvy 4783592. Vědoma si skutečnosti, že
stavební práce nemusí být např. vlivem klimatických podmínek dokončeny v termínu
uvedeném ve výše uvedené smlouvě, Správa Pražského hradu nijak neavizovala termín
dokončení stavebních prací, resp. zpřístupnění předmětných lokalit veřejnosti. Po
prostudování citované smlouvy jistě budete náš pohled na věc sdílet.
Předání staveniště v rámci akce Oprava Severního parkánu a hradeb proběhlo dne 18. 4. 2018,
k přerušení prací došlo dne 21. 11. 2018 na pokyn Odboru památkové péče Kanceláře
prezidenta republiky. Z doby realizace tak bylo vyčerpáno 7 měsíců a 3 dny. V únoru tohoto
roku uzavřený dodatek č. 1 č. j. SPH 211/2019 zveřejněný v registru smluv pod ID smlouvy
7671263 výše zmíněné přesvědčení Správy Pražského hradu potvrdil, neb došlo k rozšíření
předmětu díla o vícepráce a k prodloužení termínu realizace akce o 4 měsíce. Znovu zahájení
prací na fasádě povolil Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta republiky dne 8. 4. 2019,
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tj. dle nynějšího předpokladu budou práce dokončeny do 5. 11. 2019; z povahy věci se
nejedná o definitivní datum.
Důvod uzavření Jeleního příkopu a Jižních zahrad Pražského hradu veřejnosti je ryze
bezpečnostní. Areál Pražského hradu jako celek je hojně vyhledávaným turistickým místem a
právě pro vysokou fluktuaci osob jsme toho názoru, že bezpečnost návštěvníků by nebyla
stoprocentně zaručena, pokud by se tito pohybovali v místech probíhajících stavebních prací.
K témuž závěru, tj. že by měla být veřejnost z řešených míst vyloučena, dospěly i
bezpečnostní složky působící v areálu Pražského hradu. Nutno mít také na paměti, že ne
všichni návštěvníci jsou ukáznění, respektují vyznačené trasy a dbají varování a upozornění.
Dále je třeba vzít v potaz, že se nejedná o realizaci jedné či dvou stavebních akcí, ale jak je
uvedeno níže, je jich větší počet, navíc s různými zhotoviteli. Vzhledem k výše uvedenému
jsme proto vyhodnotili případný částečný přístup veřejnosti v dotčených lokalitách jako
nevhodný.
Závěrem se musíme vymezit proti Vašemu nařčení projevenému ve Vaší otázce, zda „(j)e
celkové znepřístupnění Jeleního příkopu a Jižních zahrad po celou dobu přiměřená (sic) jeho
důvodu a povaze údajně prováděných stavebních prací?“. Výčet aktuálně prováděných
stavebních prací, které jsou však dle Vašeho mínění díky použití slova „údajně“ zřejmě jen
zdánlivé či domnělé, uvádíme níže. Všechny smlouvy jsou k dispozici v registru smluv
(https://smlouvy.gov.cz/), a to s výjimkou prvně uvedené, jelikož se stokou nepřísluší
hospodařit Správě Pražského hradu, nýbrž je ve vlastnictví společnosti Pražské vodovody a
kanalizace, a.s., která ji také udržuje.
Seznam probíhajících stavebních akcí:
- Horní Jelení příkop
o Oprava havárie veřejné stoky (společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s.)
o Oprava laviček v Horním Jelením příkopu
o Horní Jelení příkop – oprava prostor Medvědinec
o Oprava dřevěných plotů v areálu Pražského hradu
- Dolní Jelení příkop
o Dolní Jelení příkop – statické zajištění opěrné zdi
o Oprava Severního parkánu a hradeb
- Jižní zahrady
o Jižní křídlo – oprava fasád a střech
Seznam plánovaných stavebních akcí:
- Dolní Jelení příkop
o Oprava vnějšího pláště Daliborky a přilehlých hradeb
- Jižní zahrady
o Oprava Moravské bašty
o Objekt č. p. 2 – oprava fasád a střech
o Tereziánské křídlo – oprava zázemí
o Zahrada Na Valech – odvodnění vyhlídkové terasy
o Hartigovská zahrada – stavební úpravy objektu
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S pozdravem,
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
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