Vážený pan

V Praze dne 1. října 2021
č. j. SPH 1248/2021

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
dne 22. září 2021 obdržela Správa Pražského hradu (dále jen „SPH“) Vaši žádost o
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), týkající se bezpečnostních kontrol u vstupů do areálu
Pražského hradu, jeho přilehlých prostor, příp. jeho částí, zavedených od roku 2016.
K Vaší žádosti poskytujeme následující informace:
SPH evidencí shromažďující informace či dokumenty k jednotlivým konkrétním opatřením
vydaným v souvislosti s omezením vstupu (zahrnující tedy i bezpečnostní kontroly / osobní
prohlídky) do areálu Pražského hradu, případně do jeho částí, nedisponuje, a tudíž bližší
informace v této věci ani poskytnout nemůže.
K dotazu č. 1, č. 2 a č. 3
Bezpečnostní kontroly jsou aktuálně prováděny v kontrolních - propustkových stanovištích do
areálu Pražského hradu příslušníky Policie ČR - příslušníky Útvaru pro ochranu prezidenta
nebo Hradní stráže. Aktuálně jde o celkem 5 vstupů, přičemž tři vstupy (z Hradčanského
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náměstí na IV. nádvoří, ulicí U Prašného mostu a branou na Opyši) jsou otevřeny celoročně a
dva vstupy (brankou u horní části Jeleního příkopu – Horní Jelení příkop a vstup u Královského
letohrádku královny Anny) jsou otevřeny jen v tzv. letní turistické sezóně od 1. 4. do 31. 10.
Pokud byly bezpečnostní kontroly v minulosti prováděny i na jiných místech v areálu
Pražského hradu, byly rovněž realizovány těmito složkami. Správa Pražského hradu
bezpečnostní kontroly nikdy nezajišťovala ani nezajišťuje, a tudíž k nim žádnou evidenci
mít nemůže. Bez podkladů SPH nemůže poskytnout ani přibližné informace.
SPH pouze dodává, že veškeré bezpečnostní kontroly při vstupu do areálu Pražského hradu (či
jeho částí) realizované od roku 2016 nebyly zavedeny rozhodnutím Správy Pražského hradu,
nýbrž v souvislosti s vládou vyhlášeným prvním stupněm ohrožení terorismem (vyhlášen dne
23. 3. 2016), a to dne 14. 6. 2016 pokynem policejního prezidenta č. j. PPR-8981-13/ČJ-2016990400 ze dne 24. 3. 2016 v souladu s usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 22. 1. 2002.
K poskytnutí informace ohledně konkrétních důvodů omezení vstupu do areálu Pražského
hradu prostřednictvím bezpečnostních kontrol tudíž není SPH příslušná.
K dotazu č. 4
SPH konstatuje, že Matyášova brána (tj. slavnostní vstupní brána do Pražského hradu ze západu
z I. na II. nádvoří) omezena není. Pokud má tazatel na mysli hlavní vstup branou zdobenou
sousoším Titánů z Hradčanského náměstí na I. nádvoří, pak tato brána je aktuálně určena pro
odchozí návštěvníky z areálu Pražského hradu, přičemž návštěvníci tímto opatřením nejsou
zásadně omezeni, když vstup do areálu Pražského hradu z Hradčanského náměstí se nachází
nedaleko. Jde o kontrolní stanoviště vedoucí z Hradčanského náměstí na IV. nádvoří. Co se
týká žádosti o bližší odůvodnění uvedeného „omezení“ vstupu do areálu Pražského hradu
z Hradčanského nádvoří, je třeba konstatovat, že o umístění vstupního propustkového
stanoviště nerozhodla SPH a tímto odkazuje na svoji odpověď uvedenou k bodům č. 1. – 3.
výše.

S pozdravem

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
2
SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU
Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
tel.: 224371111, www.hrad.cz, e-mail: sekretariat.sph@hrad.cz

