
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZÁMECKÉHO PARKU 

Státní zámek Buchlovice 

Článek 1 

NÁVŠTĚVNÍ DOBA 

 

1. Návštěvní doba parku:  

Březen (po-pá), listopad 9.00 – 15.30  

Březen (so-ne) 9.00 – 16.30 

Duben, květen, září, říjen 9.00 – 17.30  

Červen – srpen 9.00 – 18.30  

Uvedený čas je časem posledního vstupu do areálu. Areál se uzavírá 30 minut 

poté. 

 

2. V případě oblevy, náledí, deště a silného větru je park pro veřejnost uzavřen. 

V zimním období nejsou parkové cesty a schodiště udržovány.  

3. Park je přístupný od března do listopadu příslušného roku pouze po zaplacení 

vstupného.  

4. Jestliže je park nebo jeho část pronajata (např. z důvodu konání svatby), 

nejsou tyto části parku po dobu konání akce veřejnosti přístupné.  

5. Osobám do 15 let je vstup do parku povolen pouze v doprovodu jejich 

zákonných zástupců. 

 

Článek 2 

 

OCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY 

 

1. Park je součástí areálu Státního zámku Buchlovice, 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) Vstup do zámeckého parku je umožněn pouze oficiálním vchodem. Vstup 

je umožněn pouze návštěvníkům s platnou vstupenkou a pouze v otevírací 

době parku. V pokladně při hlavním vstupu lze zakoupit také permanentní 

roční vstupenku.  



c) Do parku je přísně zakázán vstup se zvířaty. Zákaz se vztahuje i na 

pejsky nebo jiná zvířata v taškách nebo batozích a kočárcích pro 

zvířata. 

d) Je zakázáno vstupovat do areálu s jízdními koly a koloběžkami. 

e) Je zakázáno jezdit vozidly v areálu parku (výjimku tvoří pouze vozíky pro 

tělesně postižené a dětské kočárky).  

f) V celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních 

letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů.  

g) Je zakázáno jakkoliv znečišťovat, poškozovat nebo ohrožovat park a 

objekty v něm se nacházející. 

h) V zájmu osobní bezpečnosti a proto, že všechny stavby v areálu jsou 

památkově chráněné, není dovoleno dotýkat se zídek, stavebních prvků, 

balustrád, soch či se o ně opírat nebo přes ně naklánět.  

i) V celém areálu je zakázáno kouřit, rozdělávat oheň nebo s otevřeným 

ohněm manipulovat. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby byla 

vyloučena možnost vzniku požáru. 

j) Není rovněž povoleno obtěžovat jiné návštěvníky hlukem, např. hlasitou 

reprodukovanou hudbou.  

k) Z důvodu ochrany a zachování hodnot buchlovického parku je přísně 

zakázáno poškozovat dřeviny a jiné rostliny, např. lozit po stromech, 

ulamovat větve, sbírat semena nebo plody, trhat rostliny nebo je sbírat či 

vykopávat. Návštěvníci rovněž nesmí rušit zvěř.  

l) V zimním období je zakázáno v parku lyžovat a stavět sněhuláky.  

 

2. Jestliže návštěvník hrubě porušuje tento návštěvní řád, je povinen na výzvu 

zaměstnance zámku předložit občanský průkaz, či jiný platný průkaz 

totožnosti k nahlédnutí. 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 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Přání či připomínky mohou návštěvníci zaslat písemně na e-mail 

buchlovice@npu.cz.  Vyjádřit svojí pochvalu, připomínku či vznést dotaz 

mohou návštěvníci ústně, písemně či telefonicky na územní památkové správě 

NPÚ v Kroměříži. 

2. Národní památkový ústav nepřebírá žádnou právní zodpovědnost za 

bezpečnost návštěvníků parku a případná poškození nebo ztráty jejich 

osobního majetku.  

3. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 

 

Správa památkového objektu    Národní památkový ústav   

Bc. Ivana Šupková  v. r.    Ing. Petr Šubík v. r. 
vedoucí správy       ředitel 

státního zámku v Buchlovicích     NPÚ, ÚPS v Kroměříži 

 

 


