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1 Úvodní ustanovení 
 

1.1 Účel vydání 

Stanovení podmínek a pravidel pro vstup, vjezd a setrvání osob v areálu Psychiatrické 
nemocnice Bohnice (dále jen PNB) na adrese Praha 8, Ústavní 91, aniž by toto mělo 
negativní dopady na plnění základního poslání PNB (léčba osob) nebo na životní 
prostředí. 
 
Celý soubor objektů PNB byl rozhodnutím Ministerstva kultury ČR prohlášen kulturní 
památkou. 

1.2 Oblast platnosti 

Tento návštěvní řád je závazný pro všechny právnické a fyzické osoby, nacházející se 
v areálu PNB. Výjimky z návštěvního řádu jsou zahrnuty ve zvláštních smlouvách, řešících 
především pronájem prostor PNB právnickým a fyzickým osobám. 

1.3 Evidence změn 

 

Číslo 
revize 

Datum revize Rozsah změn 

0  Vydání směrnice 

1  Aktualizace směrnice 

   

   

 

2 Podmínky vstupu, vjezdu, setrvání a pohybu osob v areálu 

2.1 Vstup do areálu 

Do areálu PNB je povolen volný vstup a vjezd osob v době od 06:00 do 21:00 hodin. Do 
prostor léčebných oddělení je povolen vstup na návštěvy v době, která je stanovena 
Domácím řádem daného oddělení. Návštěvní hodiny lze zjistit telefonicky na informační 
lince 284 016 111, nebo na internetových stránkách PNB www.bohnice.cz v sekci 
základních informací – léčebná oddělení. 
 
V době od 21:00 hodin do 06:00 hodin je areál prohlášen za uzavřený a vstupující či 
vjíždějící osoby jsou povinny na základě výzvy pracovníků ostrahy PNB sdělit důvod 
a místo návštěvy. Pracovníci ostrahy jsou oprávněni tyto údaje ověřit telefonicky na 
uvedeném pracovišti. 
 
     Ke vstupu do areálu PNB jsou určeny 4 vchody: 

- Z ulice Ústavní čp. 91 - vchod je určen pro vstup pěších osob, prochází se hlavní 
administrativní budovou nemocnice. V administrativní budově je informační kancelář 
s nepřetržitým provozem.  

- Z ulice Ústavní čp. 206 - vchod je určen pouze pro zaměstnance a osoby bydlící 
v areálu PNB. Vstup je umožněn pomocí čipové elektronické karty s oprávněním a 
je monitorován kamerovým systémem. 

http://www.bohnice.cz/
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- Z ulice Čimická, tzv. Čimickou vrátnicí - vchod pro vstup pěších osob a zároveň i 
jako vjezd a výjezd pro motorová vozidla. Tento vstup je monitorován kamerovým 
systémem a je zde pracoviště ostrahy s nepřetržitým provozem. 

- Z ulice U Drahaně, branka u objektu čp. 166 - vchod je uzamčen a slouží pouze 
jako služební vchod, je určen pouze pro zaměstnance, kterým byl vydán evidovaný 
klíč. 

2.2 Zákaz vstupu  

Vstupu do areálu PNB je možné zamezit osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu 
nebo jiných návykových látek, případně jsou ve stavu, v němž bezprostředně ohrožují 
sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek.  
 
V případě agresivního nebo jinak nevhodného chování návštěvníků lze přivolat pracovníky 
ostrahy nemocnice nebo příslušníky policie a vyžádat si jejich zásah. 

PNB si v souladu s  opatřeními Ministerstva zdravotnictví či Vlády ČR a v souladu 
s vývojem aktuální epidemiologické situace vyhrazuje právo omezit či zcela zakázat vstup 
do budov areálu či do areálu samotného, pokud to daná situace bude vyžadovat. 

2.3 Vjezd do areálu 

K vjezdu a výjezdu do areálu PNB je určena Čimická vrátnice. Při vjezdu dopravním 
prostředkem jsou osoby povinny respektovat podmínky placeného vjezdu, zveřejněné na 
webových stránkách PNB. 

V areálu PNB jezdí pravidelná linka č. 235 autobusů MHD. Jízda dopravním prostředkem, 
na kole, koloběžce, kolečkových bruslích apod. musí být ohleduplná vůči pěším osobám 
pohybujícím se po areálu. 

2.4 V celém areálu PNB je přísně zakázáno: 

a) Požívat alkohol a omamné látky. 
b) Vnášet zbraně a další nebezpečné předměty, např. petardy, výbušniny.  
c) Jakýmkoli způsobem zvyšovat požární nebezpečí (rozdělávat a používat otevřený 

oheň). 
d) Poškozovat flóru a faunu uvnitř areálu a i ostatní majetek, lámat větve, lézt po 

stromech a zdech, tábořit, psát nebo malovat po zdech či stromech. 
e) Nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata. 
f) Jezdit motorovými vozidly, jízdními koly, koloběžkami, na bruslích a jiných 

prostředcích mimo pozemní komunikace. 
g) Parkovat mimo vyznačená místa. 
h) Pohybovat se mimo vyznačené cesty, vyšlapávat nové chodníky, přelézat a 

podlézat plot.  
i) Odhazovat jakékoliv odpadky mimo odpadkové koše. 
j) Hrát míčové hry (výjimkou jsou hřiště u některých pavilonů), sáňkovat a lyžovat. 
k) Jízda na skateboardu. 
l) Létat s drony. 
m) Rušit hlukem či jinými nevhodnými či nedůstojnými projevy či chováním ostatní 

návštěvníky parku. 
n) Pouštění hlasité reprodukované hudby. 
o) Jinak narušovat klid, pořádek a bezpečnost. 
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2.5 Podmínky pohybu a setrvání osob v areálu PNB 

Pro pohyb po areálu a setrvání v něm platí následující podmínky, které musí být 
dodržovány: 

1. Osoby jsou povinny se po celou dobu svého pobytu v areálu PNB chovat podle 
pravidel občanského soužití a s největší ohleduplností vůči přírodnímu prostředí, 
majetku PNB i vůči ostatním osobám. 

2. Chodci jsou povinni používat k chůzi chodníky, přechody a vyznačené koridory a 
svým chováním nezvyšovat riziko možnosti úrazu. V případě absence chodníků 
jsou chodci povinni chodit při levém okraji vozovky a dbát zvýšené opatrnosti. 
Případný úraz je nutno neprodleně hlásit ostraze PNB nebo nejbližšímu 
pracovníkovi PNB, který o něm učiní záznam. 

3. V celém areálu PNB je zakázána manipulace s otevřeným ohněm. Výjimku tvoří 
pouze oficiální akce pořádané PNB.  

4. Ve všech léčebných a správních budovách PNB platí zákaz kouření. 

5. Jiné užívání areálu PNB (hudební produkce, pochůzkový a stánkový prodej, 
umisťování propagačních materiálů, fotografování a filmování pro jiné než osobní 
použití apod.), je možné pouze na základě předem uděleného písemného souhlasu 
vedení PNB a podle podmínek v povolení stanovených. 

6. Pouštění reprodukované hudby je povoleno pouze v takové úrovni hlasitosti, aby 
nerušila ostatní návštěvníky areálu a zároveň v přiměřené vzdálenosti od lůžkových 
oddělení. Návštěvníci areálu jsou povinni na pokyn zaměstnanců nemocnice tuto 
hudební produkci ukončit.  

7. Realizace profesionálních audiovizuálních záznamů v celém areálu nemocnice je 
povolena pouze na základě souhlasu vedení nemocnice.  
Je zakázáno pořizování audiovizuálních záznamů osob, které jsou zjevně 
v nemocnici hospitalizovány (např. osob na zahradách oddělení).  
Fotografie a videozáznamy sebe sama nebo svých blízkých lze pořizovat pouze pro 
svou osobní potřebu. V případě, že je pořízena jiná fotografie nebo videozáznam, 
není přípustné je zveřejňovat na sociálních sítích nebo v médiích. Je možno je 
využít pouze pro ochranu práv a právem chráněných zájmů v případě soudního 

řízení nebo k úřednímu účelu.  

8. V prostorách Socioterapeutické farmy (dále jen STF) je povoleno pohybovat se 
pouze po vytýčených trasách. Je přísně zakázáno vstupovat do stájí, ohrad pro 
koně a do prostorů, kde je zaparkovaná technika nebo uskladněny hořlavé 
materiály (seno, sláma …). Jakákoliv manipulace se zádržnými systémy (závory či 
zámky ohrad pro zvířata) a umožnění útěku zvířat z vyhrazeného prostoru buď 
z nedbalosti, nebo úmyslně, bude postihováno podle platných zákonů. Rovněž 
manipulace s otevřeným ohněm nebo kouření v prostorách se zvýšeným požárním 
nebezpečím (celý prostor STF) mimo vyhrazených prostor bude postihováno jako 
porušování předpisů na úseku požární ochrany. 

9. Vedení PNB neodpovídá za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení 
„Návštěvního řádu PNB“. 
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2.6 Podmínky pohybu a setrvání osob v administrativní budově 

 
Přízemí administrativní budovy, její vestibul, je průchozí a slouží jako hlavní vchod do 
areálu PNB pro pěší. V přízemí budovy se nachází vstup do lékárny PNB. 
 
Do částí administrativní budovy, kde jsou kanceláře PNB je vstup povolen: 

- zaměstnancům 
- pacientům 
- pozůstalým 
- uchazečům o zaměstnání 
- návštěvám vedení PNB 
- osobám s povolením ostrahy PNB. 

 
V administrativní budově je zakázáno:  

      - kouření 
      - šíření zápachu   
      - shromažďování 
      - narušování klidu a pořádku 

2.7 Podmínky pohybu po areálu PNB motorovými vozidly   

Dopravní režim v areálu PNB je řízen v souladu se zákonem číslo 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích v platném znění, vyhláškou č. 30/2001 Sb., o 
pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění a místními provozními a 
bezpečnostními předpisy vydanými PNB. Více k dopravnímu režimu v rámci areálu stanoví 
Dopravně provozní řád PNB. 

2.8 Podmínky vstupu a pohybu po areálu PNB se zvířaty 

Vstup do areálu PNB se zvířaty je povolen za dodržení následujících podmínek: 

1. Psi musí být vedeni na vodítku a opatřeni náhubkem nebo v uzavřené schráně. 
Jejich volné pobíhání po areálu je zakázáno. 

2. Ostatní zvířata (kočky, koně, exotičtí plazi apod.) musí být zajištěna takovým 
způsobem, aby nemohlo dojít k jejich volnému pohybu po areálu, napadení osob či 
ostatních zvířat, ničení flory a zařízení PNB. 

3. Osoby, které zvířata doprovázejí, jsou povinny uklidit po nich veškeré výkaly a 
vyhodit je do nádob na odpad. 

4. Vstup do jednotlivých objektů se zvířaty je zakázán, výjimku tvoří pouze průchod 
vestibulem administrativní budovy. 

5. Zvířata volně pobíhající mimo dosah odpovědné osoby budou odchycena a na 
náklady odpovědné osoby převezena do útulku. 

6. Osoby, které dopustí, aby se zvířata volně pohybovala po areálu PNB budou 
z areálu vykázány a bude po nich vymáhána náhrada eventuálních škod. 

7. Osoby jsou povinny respektovat pokyny pověřených pracovníků PNB (ostrahy), 
vybavených služebním (zaměstnaneckým) průkazem. 
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2.9 Oprávnění odpovědných pracovníků PNB 

Oprávnění pracovníci PNB opatřeni pracovním průkazem (identifikační vizitkou 
zaměstnance PNB) mohou dávat pokyny nutné v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany 
života a zdraví osob a bezproblémového chodu PNB. 
Oprávnění pracovníci PNB mohou dále provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje 
plnění návštěvního řádu. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů těchto 
oprávněných pracovníků PNB. Pokud osoby/návštěvníci těchto pokynů neuposlechnou, 
mohou být z areálu vykázáni nebo předáni příslušným pořádkovým orgánům (policii) 
k dalšímu řízení. 

Pracovníci ostrahy mohou zakázat vjezd do areálu PNB nebo vykázat z něho vozidla: 

a) která zjevně znečišťují vozovku únikem provozních nebo přepravovaných kapalin, 
spadem přepravovaného materiálu, obtěžují nadměrným hlukem nebo vysokou 
koncentrací výfukových zplodin, pokud jejich vjezd není v zájmu provozu PNB, 

b) jejichž řidiči porušováním předpisů narušují veřejný pořádek v areálu PNB 
a ohrožují osoby pohybující se v areálu PNB, 

c) v případě vzniku mimořádné události nebo kalamitní situace v zimním období 
s výjimkou vozidel, která se přímo podílí na likvidaci MU, odstranění kalamitní 
situace a vozidel záchranných složek (HZS, PČR, vozidla Zdravotnické záchranné 
služby a zdravotnické dopravní služby). 

Pracovníci ostrahy mohou: 

a) kontrolovat vozidla vjíždějící do objektu nebo z objektu, a to včetně jejich nákladu,  
b) vyžadovat od osádek vozidla potřebné doklady k nákladu, 
c) zamezit vozidlu ve vjezdu nebo výjezdu ve stanovených případech, 
d) provádět prohlídku nákladových prostor vozidel, zavazadlových prostor i kabin pro 

cestující. 
 

Pracovníci ostrahy nikdy sami nemanipulují se zařízením vozidla, nedotýkají se jeho 
součástí a agregátů, vše si nechávají ukázat členy posádky. 

2.10 Uzavření celého areálu PNB nebo jeho části 

Vedení PNB si vyhrazuje právo uzavřít část nebo celý areál PNB, pokud to určitá 
specifická situace bude vyžadovat, a to například:   

 v případě nepříznivých klimatických podmínek (náledí, příval sněhu aj.);  
 z provozních důvodů (oprava komunikací, rozsáhlé stavební práce aj.);  
 z epidemiologických důvodů (epidemie, nemoci aj.);  
 z bezpečnostních důvodů (likvidace mimořádné události, nebezpečí teroristického 

útoku aj.). 

Toto právo se může týkat veškeré pěší či automobilové dopravy (výjimku tvoří vozidla 
a osoby, podílející se na likvidaci situace, která uzavření zapříčinila). 

Všichni jsou povinni toto rozhodnutí respektovat, pro vynucení jeho dodržování se 
povoluje součinnost s Policií ČR, Městskou policií, případně Armádou ČR. Výjimku tvoří 
vozidla a osoby, podílející se na likvidaci situace, která uzavření zapříčinila. 
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2.11 Vznik mimořádné události, dotýkající se činnosti PNB. 

Při vzniku MU pozbývá tento návštěvní řád na dobu nezbytně nutnou platnosti a veškerá 
činnost se řídí pokyny oprávněných osob (vedení PNB, ostraha PNB, orgány činné 
v trestním řízení, HZS, armáda ČR….). 

3 Závěrečné ustanovení 

Revize č. 1 této interní směrnice „Návštěvní řád Psychiatrické nemocnice Bohnice“ nabývá 
platnosti 1. 10. 2022 a upřesňuje znění interní směrnice S 3/2011 „Návštěvní řád 
Psychiatrické nemocnice Bohnice ze dne 1. 4. 2011“. 

 
Stručný výtah z návštěvního řádu je formou informační tabule umístěn u vchodů do 
nemocnice. 
  


