NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PARKU

Státní zámek Litomyšl, zámecký park a zahrada
národní kulturní památka
Článek 1 – ZÁKLADNÍ INFORMACE
1. Státní zámek Litomyšl je památkou zapsanou na Seznam světového dědictví UNESCO a národní kulturní památkou.
2. Zámecký park a zahrada (dále jen zahrady) je nedílnou součástí národní kulturní památky Státní zámek Litomyšl, chráněného dle
zákona č.20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Park a zahrada uchovává některé přírodovědné a
historické hodnoty, návštěvníkům slouží především k odpočinku a jako zdroj poučení.
3. S ohledem na volný přístup každý návštěvník parku a zahrady je povinen dodržovat NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PARKU.
Článek 2 - NÁVŠTĚVNÍ DOBA
1. Park je pro veřejnost otevřen celoročně:

leden-prosinec (denně)

zpravidla 7:00 – 22:00

2. Návštěvní doba zahrad může být z provozních či jiných vážných důvodů ze strany správy památky prodloužena, nebo naopak omezena,
ve výjimečných případech může správa památky park a zahradu pro veřejnost uzavřít.
3. Vstup do zámeckého parku je na vlastní nebezpečí.
4. Děti ve věku do 15 let mají do památky povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky
návštěvního řádu.
5. Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
Článek 3 - OCHRANA HISTORICKÉ ZELENĚ V RÁMCI AREÁLU PAMÁTKY
1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků památky, vydaných v zájmu jejich bezpečnosti, ochrany kulturní
památky a bezproblémového zajištění návštěvního provozu. Při neuposlechnutí pokynu vydaného v zájmu bezpečnosti
návštěvníků či ochrany areálu a sbírek, bude návštěvník z areálu vykázán. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu
podle obecně závazných předpisů.
2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do areálu zakázán.
3. Vstup do areálu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nebo nevhodném oděvu.
4. Zámecké zahrady slouží k odpočinku a jako zdroj poučení, je zakázáno ho jakkoli znečišťovat a poškozovat.
V zahradách není dovoleno zejména:
 vstupovat mimo cesty do stříhaných porostů a luk či míst se zákazem vstupu, neplatí pro jednoduché trávníky
 vstupovat se psy a jinými zvířaty, venčení psů
 kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
 sportovat
 hrát míčové hry (zámecký park není hřiště)
 jízda na koni a s koňskými povozy
 jízda na kole, skateboardu a kolečkových bruslích
 slézat zámecké, hradební zdi
 vjíždět veškerými vozidly (krátkodobou výjimku povoluje pouze vedoucí správy památky)
 poškozovat a zcizovat rostliny
 rušit a lovit živočichy
 manipulovat s vodohospodářským zařízením
 bez povolení filmovat a fotografovat pro komerční účely
 poškozovat a zcizovat vybavení parku a památky
 znečišťovat park, chovat se hlučně a tábořit
 provozovat jakoukoliv další činnost vedoucí k poškození parku.
5. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník provozovateli.
6. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit správa památkového objektu.
Článek 4 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Připomínky a reakce mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na památce do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání
předložena v pokladně zámku. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav,
územní památkovou správu na Sychrově.
2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, je platný do 31. 12. 2017 a současně ruší dosavadní návštěvní řád.

Na Sychrově, dne 1. 1. 2017
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vedoucí správy památkového objektu

Národní památkový ústav – územní památková správa na Sychrově
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