
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE 
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | www.vfn.cz, http://intranet.vfn.cz 
 

Neřízený dokument | účinnost od 1. 8. 2022 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - KATEŘINSKÁ ZAHRADA 
 

 
Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace pracoviště. 
Po vytištění slouží pouze pro informativní účely – nepodléhá pravidlům řízení dokumentace. 

Vstupujete do areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen VFN), která je vlastníkem a správcem 
pozemku. 

 

Otevírací doba zahrady:  

LEDEN - ČERVEN, ŘÍJEN - PROSINEC     ČERVENEC - ZÁŘÍ 

Po – Pá:   6:00 - 18:00       Po – Pá:   6:00 - 20:00 

       So – Ne, státní svátky: ZAVŘENO 

 

VFN Praha má právo návštěvní dobu zahrady omezit nebo zahradu zcela uzavřít. 

 

Práva návštěvníků zahrady: 

- návštěvník zahrady má právo bezplatného vstupu do všech volně přístupných míst zahrady - užívat mobiliář 
zahrady. 

 

Povinnosti návštěvníků zahrady: 

- řídit se tímto Návštěvním řádem, 

- jednat tak, aby svým jednáním neohrožoval sebe ani nikoho jiného, 

- neobtěžovat svým jednáním ostatní osoby v areálu nemocnice, 

- udržovat pořádek, 

- uposlechnout pokynů zaměstnanců VFN a členů ostrahy ve vztahu k údržbě a chodu   

  zahrady, 

- respektovat informační tabulky a řídit se jejich pokyny. 

 

V Kateřinské zahradě je zakázáno: 

- vstup se psy, 

- ničit a poškozovat vybavení zahrady, 

- ničit a poškozovat zeleň v zahradě,  

- jízda na kole, koloběžce, in line bruslích po trávníku, 

- požívat alkohol a ostatní návykové látky, 

- zakládat ohně a tábořit, 

- pořádat organizované akce bez svolení VFN,  

- využívat prostory zahrady ke komerčním účelům bez svolení VFN.  
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V zimních měsících nemusí být cesty v zahradě při sněhu a náledí udržovány a vstup je jen na vlastní nebezpečí. 
V případě meteorologické výstrahy na nebezpečné jevy – silný vítr, námraza apod. může být zahrada uzavřena 
nebo je vstup jen na vlastní nebezpečí. 

Při porušování tohoto Řádu může být tato osoba z prostor Kateřinské zahrady pověřeným pracovníkem VFN 
nebo příslušníkem Policie vykázána.  

 

Návštěvní řád je platný od: 1. 8. 2022 

 ……………………………………………….. 

              prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA 

          ředitel VFN 
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