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V Praze dne 6. srpna 2021 
č. j. SPH 969/2021 

 

 

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

 

Vážený pane, 

 

dne 27. července 2021 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 opatření vydaných v souvislosti s omezením vstupu na Pražský 

hrad v období od roku 2016 do 2019. 

 

K Vaší žádosti poskytujeme následující informace: 

 

Správa Pražského hradu informace / dokumenty k jednotlivým konkrétním opatřením vydaným 

v souvislosti s omezením vstupu do areálu Pražského hradu neshromažďuje, a tudíž bližší 

informace v této věci poskytnout nemůže. Obecně lze pouze odkázat na předchozí informaci 

vedenou pod č.j. SPH 608/2021 ze dne 7. května 2021, která Vám byla poskytnuta; tedy že  

Správa Pražského hradu je zřízena mimo jiné i k zajištění návštěvnického provozu v areálu 

Pražského hradu a rovněž k zajištění ochrany národních kulturních památek umístěných v 

areálu Pražského hradu v souladu s její povinností jednat s péčí řádného hospodáře. V souladu 

s Návštěvním řádem má proto Správa Pražského hradu vyhrazené právo na uzavření 

návštěvnických objektů či celého areálu Pražského hradu z provozních, technických či státně-
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reprezentačních důvodů. Pokud jsou dány některé z těchto důvodů (např. provádění stavebních 

prací, zajišťování akce státně-reprezentační povahy, ochrana majetku či veřejného zdraví 

apod.), je Správa Pražského hradu oprávněna ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky, 

příslušným útvarem Policie ČR a Hradní stráže uzavřít areál Pražského hradu či jeho část. 

Pokud tedy bylo ze strany Správy Pražského hradu v předmětném období vydáno opatření k 

omezení vstupu do areálu PH, bylo tak činěno výhradně vždy pouze ze shora uvedených 

důvodů.  

 

V případech, kdy o omezení vstupu do areálu Pražského hradu rozhodlo např. vedení Útvaru 

ochrany prezidenta republiky Policie České republiky, kterému podle § 48 a násl. zákona č. 

273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zajišťovat 

bezpečnost chráněných objektů a prostorů, k nimž patří i areál Pražského hradu, Správa 

Pražského hradu poskytnula součinnost prostřednictvím neformalizované koordinace mezi 

Kanceláří prezidenta republiky, příslušným útvarem Policie ČR a Hradní stráže. (Kontroly u 

vstupu do areálu Pražského hradu však zajišťuje dle své příslušnosti Policie České republiky, 

která se při tom řídí svými vnitřními předpisy.) 

 
 
S pozdravem 

 

 

 

 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 ředitel 
 Správa Pražského hradu  
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