NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PARKU A ZAHRAD
Státní zámek Hluboká
Článek 1 - NÁVŠTĚVNÍ DOBA
1.1. Návštěvní doba parku není omezena. Omezena je pouze návštěvní doba Dolní zahrady. Návštěvní
doba Dolní zahrady je LISTOPAD - ČERVEN od 8:00 do 20:00 a ČERVENEC - ŘÍJEN od 8:00 do 23:00
1.2. Za nepříznivého počasí (náledí, obleva, silný déšť) můžeme být dolní zahrada kdykoliv uzavřena.
1.3. Jestliže je část parku nebo zahrad pronajata, mění se ustanovení bodu 1.1. v souladu s příslušnou
nájemní smlouvou.
1.4. Vstup do parku a zahrad je bezplatný.
1.5. Cesty nejsou v zimním období udržovány.
1.6. Zahrady v sousedství zámku jsou monitorovány kamerovým systémem, který provozuje Národní
památkový ústav - SZ Hluboká a Alšova jihočeská galerie.
Článek 2. - OCHRANA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY
2.1. Park a zahrady jsou součástí Státního zámku Hluboká, který je národní kulturní památkou.
S ohledem na tuto skutečnost platí v parku a zahradách následující omezení:
a) Návštěvníci jsou povinni se řídit tímto návštěvním řádem a pokyny zaměstnanců zámku.
b) Je zakázáno jakkoliv znečišťovat, poškozovat nebo ohrožovat park, zahrady a vybavení
v nich se nacházející.
c) Je zakázán vstup osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo z požití omamných látek.
d) Je zakázáno vstupovat mimo vyznačené cesty, jakýmkoliv způsobem zvyšovat požární
nebezpečí, přenášet lavičky, trhat či sbírat květy nebo plody, lámat větve, lézt po stromech a
zdech, tábořit, střílet a lovit zvěř nebo ptactvo.
e) Platí zákaz vjezdu všech vozidel (výjimku uděluje pouze správa SZ Hluboká). Jízdní kola je
možné pouze vodit a odkládat na vyhrazených místech.
f) Je zakázáno rušit hlukem či jinými nevhodnými či nedůstojnými projevy či chováním ostatní
návštěvníky parku a zahrad.
g) Je zakázán volný pohyb domácích zvířat.
h) V parku a v zahradách je zakázáno používat drony.
i) Je zakázáno cokoliv vhazovat do kašen nebo do kašen vstupovat.

2.2. Jestliže návštěvník hrubě poruší tento návštěvní řád, bude z areálu parku a zahrad vykázán.
2.3. Škody způsobené návštěvníky vzniklé z porušení tohoto návštěvního řádu či jiným konáním, jež
má za důsledek vznik škody, budou vymáhány v souladu s platným právním řádem České republiky.
Článek 3. - POŘIZOVÁNÍ DOKUMENTACE
3.1. Používání filmové, fotografické či jiné dokumentace pro komerční účely musí být povoleno
správou zámku.
Článek 4. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Správa zámku nepřebírá žádnou právní zodpovědnost za bezpečnost návštěvníků parku a zahrad
a případná poškození či ztráty jejich osobního majetku.
4.2. Návštěvník má možnost se ústně, písemně nebo telefonicky obrátit na orgán, který park a
zahrady spravuje, tj. na správu Státního zámku Hluboká, Zámek 142, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

