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Návštěvní řád zámeckého parku 
Zámku Slavkov - Austerlitz 

ve Slavkově u Brna 
 
Zámecký park slouží všem návštěvníkům k odpočinku a relaxaci. Vyskytují se zde 
vzácné stromy, keře, rostliny, živočichové a v neposlední řadě i historické památky. 
Park je zařazen do programu NATURA 2000 a je součástí areálu Národní kulturní 
památky. Proto Vás žádáme o dodržování níže uvedených zásad: 
 
Článek 1 
NÁVŠTĚVNÍ DOBA 

1. Zámecký park je celoročně volně (bezplatně) přístupný veřejnosti.  
2. Otevírací doba zámeckého parku:  

- v letním období od 6.00 do 22.00 hodin (v závislosti na denním světle)  
- v zimním období od 6.00 do 18.00 hodin 

3. V zimním období se cesty v parku neudržují, vstup je pouze na vlastní 
nebezpečí! 

4. Park může být z důvodu bezpečnosti pohybujících se osob za nepříznivého 
počasí uzavřen, a to zejména za silného či nárazového větru, při námraze, při 
bouřkách, při sněhových kalamitách apod., nebo vyžadují-li to jiné zvláštní 
okolnosti.  
Je-li park nebo jeho část pronajata, mění se ustanovení odst. 1 o volném 
vstupu a odst. 2 o návštěvní době parku v souladu s příslušnou nájemní 
smlouvou. 

5. Na uzavření jsou návštěvníci upozornění vývěskami na vstupních branách do 
parku a na webových stránkách zámku.  

 
Článek 2 
OCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY 

1. Park je součástí areálu Zámku Slavkov – Austerlitz (dále jen „zámek“), který je 
národní kulturní památkou. S ohledem na tuto skutečnost platí v parku 
následující omezení:  

a) návštěvníci jsou povinni se řídit tímto návštěvním řádem a pokyny 
zaměstnanců zámku; 

b) je zakázáno jakkoliv znečišťovat, poškozovat nebo ohrožovat park 
a objekty v něm 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 (rozdělávat otevřené ohně), 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 (výjimkou jsou pouze invalidní vozíky 
a kočárky). Ke vjezdu automobilem je potřeba zvláštní písemné 
povolení správy zámku (vyjma smluvně dohodnutých akcí). Jízdní kola 
je možné pouze vodit; 

f) je zakázáno rušit hlukem či jinými nevhodnými či nedůstojnými projevy 
či chováním ostatní návštěvníky parku; 

g) je zakázán vstup domácích zvířat (psi, koně – s výjimkou akcí 
pořádaných zámkem); 
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(viz obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna č. 4/2015, kterou 
se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství) 

h) je zakázáno vnášet a používat drony nebo jiná zařízení tohoto typu na 
dálkové či manuální ovládání (vyjma smluvně dohodnutých akcí) 

 
2. Porušení výše uvedených pravidel tohoto Návštěvního řádu může být 

předmětem sankce ze strany Města Slavkov u Brna, jako zřizovatele 
příspěvkové organizace ZS-A nebo Městské policie. V takovém případě je 
navíc zaměstnanec zámku oprávněn vykázat návštěvníka z parku případně 
zajistit jeho předání příslušným správním orgánům. 

 
3. Škody způsobené návštěvníky parku porušením jednotlivých ustanovení tohoto 

návštěvního řádu či jiným konáním, jež má za důsledek vznik škody v areálu 
zámku nebo v parku budou vymáhány v souladu s platným právním řádem 
České republiky. 

 
 
Článek 3 
POŘIZOVÁNÍ DOKUMENTACE 

1. Pořizování filmové, fotografické a či jiné dokumentace parku pro publikační 
účely musí být povoleno správou zámku.  

 
Článek 4 
OCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY 

1. Přístup do uzavřených objektů a částí parku povoluje pouze ve výjimečných 
případech vedoucí správy zámku, který v provozním zájmu může měnit 
a vykládat ustanovení tohoto návštěvního řádu. 

2. Zámek nepřebírá žádnou právní zodpovědnost za bezpečnost návštěvníků 
parku a případná poškození nebo ztráty jejich osobního majetku. 

 
Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 24. 3. 2016 
 
        Zámek Slavkov – Austerlitz 
 
 


