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článek 1 - PŘíSTUPNosT PAMÁTKoVÉHo oBJEKTU

neuplavuie píavidla celkového Návštěvního řádu státního zámku Hfádek u Nechanic.

Areál se podle přístupnosti dělí na tři části:

b) části objektu přístupné pouze po zaplacení Vstupného tzv. ,,prohlídkové okruhy",

.J cásti objektu Veiejnosti nepnstupné

článek 2 - oRGANlzAcE NÁVŠTĚVNÍHo PRoVozU

bez průVodce Volně. Ve qiše uvedenou dobu se prosory uzavííaiú není-li určeno jinak spráVou zámku nebo pronajimateli,

článek 3 - VSTUPNÉ

1. za prohIídku parku a zámeckého nádvoří není lybíráno Vstupné,

článek 4 - PRoHLíD|G PAMÁTKoVÉHo oBJĚKTU

dbát o zqišenou opatrnost před pádem VětVí, sněhem, kluzkými povrchy a náledím.

2, Z důVodu nepříznivého počasí nebo kritických technických problémů, může spráVa památkového objektu část objektu uzavřít,

3, Dětem do 15 let je povolen vstup do areálu pouze V doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za sou|ad chování ditěte s poŽadavky návŠtěVního řádU,

4, V zámeckém parku a předzámčí památkového ob]'eldu ]'e dovoleno pohybovat se pouze po Vymezených e !ryznaČených trasách,

clánek 5 - ocHRANA A BEZPEčNosT xUtTURNícH PAMÁTEK

bude návštěvník z areálu Wkázán a jeho povinností je areál neprodleně opusiit, Kromě toho se náVŠtěVník WstáVuje nebezpeČÍ postihu podle zákone a obecně záVazných předpisŮ.

2, Pro ochranu objektu, náVštěVníků a mobíliáře ]'sou Wbrané Venkovní prostory monitorovány kamerouÍ'm systémem se záznamem

3. osobámdůVodněpodezřelýmzopilostičipožitídrog.iepřístupdoareá|uobjektuzcelazakázán,

4, Vstup do objektu není povolen náVštěVníkúm V silně Znečištěném, nedoďatečném nebo jinak nevhodném oděVu,

objeldu, Kouření v eneriérech může b,it dále upraVeno specifickým ustanovením tohoto náVŠtěVního řádu,

6. Z důVodu bezpečnoíi je náVštěVníkúm zakázáno Vnášei do objektu jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně a \rybušniny Včetně jakýchkoli iejich replik.

7 . le zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat obiekt, jeho paík či přédzámčí i jiný majetek v ařeálu. zeiména je zakáráno:

a) kouřit V částech památkového objeldu dle čl, 5 bodu 5. tohoto náVštěVního řáduj

b) dotýkat 5e stěn, zdi a Vystavených předmětů, psát, malovat a nýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;

náVštěVu objektu. Nedodržení této podmínky může být důVodem k Wkázání z objektu;

bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jizdou ohrožovat ]'iné náVštěVníky;

zahradnického zázemí; je zakázáno jakkoliV poškozovat povrch parkovišť Ve spráVě zámku a neopatrnou manipulací s Vozídlem ohroŽovat nebo obtěŽowt okolÍ;

svatebčany, Parkoviště u čp, 44 (zámecká kaVárna) je Vyhrazeno pouze pro obsluhu kavárny a zásobování;

h) dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačniho zařjzení, hasicích přístrojů a jakýchkolí dalších technických zařízeni,

8, Volný pohyb p5ů a jiných zvířat v ařeálu parku a předzámčí.ie zakázán.

sychrově, Pro Vědecké, dokumentační, propagačni a jiné účely povoluje tato územní správa Výjimku na základě písemné žádosti.

11. Geocachingastímspojenéaldivityapořádánijinýchzážitko!,}rchherahervpřírodějepovolenopouzesesouhlasemvedoucíhospEwpamátkovéhoob]'eku,

článék 6 - sPEclFlcKÁ UsTANoVENí

slUžeb,

2, Golfové hřišě je Využíváno pro spofrovní a společenské aldivity Golf clubu Hrádek 1995, NáVštěvníkům je zakázáno:

a) vstupovat na travnaté hraci plochyj

b) jakkoliV narušovat probíhajici golíovou hrU;

c) zdržovat se zb}tečně na exponovaných mistech hříště křižícich golfové dráhy;

dJ žVedat golfové míče a přemisťovat praporky a kolíky.

návštěVního řádu (ýíjimkou je bod 6.2).

článek 7 - ZÁVĚREčNÁ USTANoVENí

ústau územní památkovou spráVu na sychrově, Zámek sychrov č. p, 3, 463 44 sychrov, Mgr. Lucie Bidlasová, tei, 482 360 006, mobi| 773 775 944, e-mail bidlasova.lucíe@npu,cz

vzniklé v důsledku nerespektováni tohoto návštěVního řádu,

z náVštěVního řádu může V odůvodněných připadech povo|it Vedoucí spráq/ památkového objektu

§rJ á rcrcJ rl í g: ; l-,"r at il*ilý* i.i s.tarrr\.r{rclll ptmÉtkový rietev
lpóv.llá&Ďo záo*u g.lcnt 

u n..l*"
*igtrl9s 441 244

/ a současně se ruší dosavadní návštěvní řád,


