
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ARBORETA SLŠ 

Účelem tohoto návštěvního řádu je zajistit zachování vzhledu i funkčnosti arboreta, usměrnit 

rekreační a odpočinkové aktivity v podobě omezení nebo zákazu některých činností, které by mohly 

pokazit prožitek jiným návštěvníkům. 

I. NÁVŠTĚVNÍ DOBA A VSTUPNÉ 

Areál arboreta je pro veřejnost otevřen denně s časovým omezením podle kalendářních měsíců. 

Prohlídka i pobyt v arboretu je individuální. 

říjen až březen 8.00 – 16.00 hod. 

duben až září 8.00 – 18.00 hod. 

Vstup do areálu arboreta není zpoplatněn a je pro návštěvníky umožněn pouze v návštěvní době 

dvěma oficiálními vchody (hlavní vchod naproti železniční stanice Hranice na Moravě město a boční 

vchod z Jurikovy ulice). Při nepříznivých klimatických podmínkách (při silném větru, dešti, námraze, 

těžkém mokrém sněhu, náledí atp.), je vstup do arboreta pro veřejnost z bezpečnostních důvodů 

zakázán. Výjimečně může dojít k jeho dočasnému uzavření i z provozních důvodů. 

II. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V ARBORETU 

V celém areálu arboreta je zakázáno: 

a) vstupovat mimo parkové pěšiny na zatravněné plochy 

b) jezdit na jízdním kole, koloběžce a dětských odrážedlech (kromě invalid. vozíků a děts. kočárků) 

c) lyžovat, sáňkovat a koupat se ve vodních nádržích 

d) poškozovat a zcizovat rostliny (např. lámat větve, trhat květy, semena, plody, vykopávat rostliny) 

e) lézt po dřevinách nebo přelézat plot 

f) poškozovat, přenášet a zcizovat vybavení arboreta (jmenovky rostlin, naučné tabule, lavičky aj.) 

g) znečišťovat arboretum tj. odhazovat odpadky mimo odpadkové koše 

h) hlučně se chovat, konzumovat alkohol a omamné látky 

ch) osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo z požití drog je přístup do arboreta zakázán 

i) volné pobíhání psů (tzn. povinnost vodit psa na vodítku a sbírat jeho exkrementy) 

j) vjíždět a parkovat motorovými vozidly (s výjimkou zaměstnanců školy) 

k) kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm a tábořit 

l) provádět jakoukoli další činnost vedoucí k narušování klidu, pořádku a bezpečnosti 



III. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ 

a) návštěvníci jsou povinni se řídit tímto návštěvním řádem a v areálu arboreta se pohybovat 

s opatrností a předcházet tak riziku možnosti úrazu 

b) vstupem do arboreta návštěvník potvrzuje, že souhlasí s pobytem na vlastní nebezpečí  

c) návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů oprávněných pracovníků školy, vydaných v zájmu 

plnění návštěvního řádu, zejména z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany návštěvníků i rostlin 

d) při neuposlechnutí mohou být návštěvníci z areálu vykázáni nebo předáni příslušným 

pořádkovým orgánům a vystaveni tak postihu podle obecně závazných předpisů 

e) v případě, že jste svědky nedodržování ustanovení návštěvního řádu, oznamte to prosím 

neprodleně ústně nebo telefonicky na vedení SLŠ v Hranicích, Jurikova 588, Hranice, 753 01, tel.: 

+420 581 601 231 

webové stránky www.arboretum.wz.cz 

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete. 

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. května 2016.   

 


