V Praze dne 26. listopadu 2020
č. j. SPH 1903/2020

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

Dobrý den,

dne 16. listopadu 2020 obdržela Správa Pražského hradu Vaši žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), týkající se uzavření celého areálu Pražského hradu pro veřejnost.
K Vaší žádosti poskytujeme následující informace:
Celý areál Pražského hradu je v současné době uzavřený v souladu s usnesením vlády č.
1201/2020 ze dne 20. listopadu 2020, na základě kterého vláda s účinností ode dne
23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. v Článku I., odst. 4,
písm. j) zakazuje návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a
obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. Stejný zákaz
obsahuje rovněž článek I., odst. 4, písm. j) v usnesení vlády č. 1116/2020 ze dne 30. října
2020, dále článek 4, odrážka 10 v usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č.
1021 a dále článek 2, odrážka 10 v usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č.
996. Usnesením vlády č. 1195/2020 ze dne 20. 11. 2020 byl nouzový stav prodloužen do
12. prosince 2020 s tím, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou
platná ke dni přijetí tohoto usnesení, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla
přijata.
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Co se týká opatření Správy Pražského hradu během první vlny epidemie onemocnění
koronavirem (označovaného jako SARS CoV-2), bylo rozhodnuto dne 11. 3. 2020 o uzavření
návštěvnických a výstavních objektů Pražského hradu v návaznosti na mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. března 2020
vydané v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Na základě
tohoto opatření byla zakázána všechna divadelní, hudební, filmová, a další umělecká
představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce
a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy, a veletrhy, a to jak veřejné,
tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Rozhodnutí uzavřít areál Pražského
hradu bylo proto učiněno z bezpečnostních důvodů, což nám umožnuje návštěvní řád, na
který

Vám

zasíláme

odkaz:

https://www.hrad.cz/file/edee/2020/navstevni-rad-14.-9.-

2020/navstevni-rad-ph-14.9.2020.pdf .
Již v Preambuli návštěvního řádu se dočtete, že Kancelář prezidenta republiky a Správa
Pražského hradu si vyhrazují právo na uzavření návštěvnických objektů či celého areálu
Pražského hradu či jednotlivých částí objektů/areálu z provozních, technických,
bezpečnostních či státně-reprezentačních důvodů.

S pozdravem,

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
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