Návštěvní řád
hradu Orlík nad Humpocem
Správce hradu:

Castrum o.p.s. (obecně prospěšná společnost)
IČ: 25167987
Hradská 818, 396 01 Humpolec
kontakt: Pavel Koubek, tel. 607461131

Majitel hradu:

Město Humpolec
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
kontakt: Ing. František Kocman, tel. 777347511

Návštěvní doba:
Duben
Květen, Červen
Červenec, Srpen
Září
Říjen

sobota, neděle, svátky
čtvrtek - neděle, svátky
denně kromě pondělí
čtvrtek- neděle, svátky
sobota, neděle, svátky

10,00-17.00 hodin
10,00-17.00 hodin
9,00-18.00 hodin
10,00-17.00 hodin
10,00-17.00 hodin

V měsících mimo běžnou návštěvní dobu bude areál zpřístupněn výjimečně veřejnosti při
konání kulturních akcí a pořadů, v době dobrovolnických akcí a při mimořádných příležitostech. Tyto
dny bude na hradě vyvěšena na věži vlajka. Bližší údaje o době otevření budou zveřejňovány na
webu hradu: www.hrad-orlik.cz .
Po předchozí domluvě bude hrad otevřen také čtvrtek a pátek (duben, říjen) a úterý a středa
(květen, červen, září). Z této doby jsou vyloučeny dny, kdy bude hradní areál pronajat pro pořádání
soukromých, či firemních akcí.

Vstupné: (výše vstupného pro konkrétní kategorie je zveřejnována pro každý rok samostatně)
Plné vstupné
Snížené (děti 6-15 let, studenti, senioři nad 65 let)
Rodinné (dvě osoby s dětmi)
Děti do 6 let a ZTT
Sleva 25% pro organizované dětské skupiny

,-Kč
,-Kč
,-Kč
zdarma

Sleva je poskytována dětem, studentům a seniorům po předložení dokladu.
Toto vstupné platí pouze pro běžný vstup do areálu, v případě pořádání kulturních akcí je
návštěvník vázán aktuální cenou vstupného na akci.
Po zaplacení obdrží návštěvník vstupenku, kterou je povinen zachovat po celou dobu prohlídky a na
požádání ji opět předložit.
Vstupenka platí pouze pro jednu návštěvu areálu.
Částka ze vstupného je příjmem správce hradu, který ji použije v souladu s vnitřní směrnicí k
opravám a provozu hradního areálu.

Návštěvník je povinen:
- seznámit se s provozním řádem a tento dodržovat, vstupovat do areálu pouze v době
návštěvnického provozu
- chovat se slušně a ohleduplně, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
- udržovat čistotu a pořádek
- dohlížet na bezpečnost dětí v areálu rozhledny
Osoby, které poruší povinnosti vyplývající z tohoto provozního řádu, budou postihovány za
přestupek dle přestupkového zákona, nejde-li o čin přísněji trestaný.
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Upozornění:
Návštěvník vstupuje do areálu hradu a na rozhlednu na vlastní nebezpečí a vlastní
zodpovědnost.
Areál hradu je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Prohlídka objektu:
Prohlídka se koná bez účasti průvodce. Hromadným výpravám je možno zajistit prohlídku
areálu s průvodcem na určitý den a hodinu pouze po předchozí dohodě. Pokud se tato skupina
nedostaví do začátku plánované prohlídky, ztrácí právo na průvodce a v případě, že jde o prohlídku
mimo otvírací dobu, pak i právo na vstup do objektu.
Děti ve věku do 10 let mají povolen vstup do areálu hradu pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Na rozhlednu – věž hradu je možné vstupovat pouze dle dále uvedených pravidel a za podmínky, že
vstup dětí do 15let bude pouze pod dozorem osoby starší 18-ti let.
Návštěvníci jsou povinni se řídit pokyny pracovníků správy hradu.
Fotografování a filmování objektu pro jiné účely než soukromé je povoleno pouze na písemné
povolení správy hradu.
Odpovědnost Správy objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými
předpisy.

Ochrana objektu:
Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků správy hradu. Při neuposlechnutí
pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu či při
nedodržení návštěvního řádu, bude návštěvník, bez náhrady vstupného, vykázán z objektu a
jeho povinností je tento objekt opustit.
Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
Osobám pod vlivem alkoholu, či po požití omamných látek je přístup do areálu zakázán.
Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, vystavené exponáty a jiné konstrukce a zařízení
v areálu.
Je zakázáno v celém areálu, krom topeniště v objektu zastřešené kuchyně, rozdělávání ohně!

Zvláště je zakázáno v areálu celého hradu:
a) dotýkat se vystavených exponátů
b) psát nebo malovat po zdech a stěnách, nebo je jinak poškozovat
c) lézt po zdech !!
d) vstupovat na místa v objektu na které je vstup zakázán, nebo na místa kde probíhají
stavební opravy, či kde zjevně je prostor ohrazen proti vstupu
e) rozdělávat oheň mimo topeniště v objektu kuchyně!!
f) kouřit v prostorách celého areálu
g) vstupovat do uzavřených prostor a zařízení v areálu
h) jezdit jízdními koly v areálu objektu
i) vjíždět do objektu, a po přístupové cestě lesem, motorovými vozidly
j) odhazovat odpadky mimo vyhrazená místa
k) rušit hlukem nebo jiným způsobem ztěžovat návštěvníkům prohlídku či výklad průvodce
l) i jinak narušovat klid a pořádek
m) vstupovat do objektu mimo návštěvní dobu!!

Pro výstup na věž hradu platí následující pravidla:
Návštěvník vstupuje do areálu hradu a na rozhlednu na vlastní nebezpečí a vlastní
zodpovědnost.
Vstup na rozhlednu je možný pouze po domluvě s osobou, která obsluhuje vstup do hradního areálu a
po zaplacení poplatku určeného správcem areálu, v daném případě úhradou vstupného při vstupu do
areálu hradu v pokladně správy hradu.
Vstup na rozhlednu je možný výhradně na vlastní riziko a vlastní nebezpečí a jen v době otevření
hradu veřejnosti.
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Děti do 15 let věku mají vstup na rozhlednu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která
plně zodpovídá za jejich chování a bezpečnost.
Při hromadných návštěvách, musí být na každých 15 nezletilých osob na vyhlídkové plošině, alespoň
jedna zodpovědná osoba, starší 18 let, která bude konat nad skupinou dozor. Tato osoba je povinna se
seznámit s tímto provozním řádem a obeznámit s ním i osoby, nad kterými koná dozor.
Počet osob, které najednou pobývají na rozhledně, je omezen na 30.
Jakákoli škoda na zdraví či majetku, způsobená při vstupu na rozhlednu sobě samému, provozovateli
nebo třetím osobám jde výhradně na vrub takto konající osobě.
Návštěvníci jsou povinni vystupovat a sestupovat pouze po schodišti. Při výstupu a sestupu po
schodech je nutno dbát zvláštní opatrnosti, zvláště je nutno se přidržovat zábradlí, nepředbíhat,
netlačit se. Přednost na schodišti mají sestupující osoby. Na schodišti se osoby vyhýbají na podestách
a osoby pohybující se po schodišti v jednom směru nemohou jít vedle sebe.
Zvláště je zakázáno pro vstup na schodiště rozhledny a výstupu na rozhlednu – věž hradu:
n) vstup dětí na věž bez dozoru dospělé osoby,
o) vstup na rozhlednu osobám podnapilým, pohybově handicapovaným a trpícím závratěmi,
zvířatům,
p) mimo osob správy hradu a osob majitele objektu je výhradně zakázáno vstupovat na rozhlednu při
konání hromadných kulturních akcí,
q) vstupovat na rozhlednu jinak než po přístupovém schodišti, přelézání zábradlí, lezení po opláštění,
vstup na hradby, poškozování majetku, házení předmětů ze schodiště a věže hradu manipulovat se
zábradlím a s konstrukcí schodiště, poškozovat je,
r) na rozhlednu je zakázáno vstupovat za nepříznivého počasí, zejména při silném nebo nárazovém
větru nad 20 m/s, za bouřky, sněhu a námrazy, vánice, kroupy, před, během a těsně po bouři, husté
mlhy, teploty pod 0 oC, za tmy,
s) kouřit, stanovat, rozdělávat oheň a rozhlednu využívat jiným způsobem, než ke kterému je určena
t) přinášet a konzumovat jakékoliv alkoholické nápoje,
u) poškozovat konstrukci rozhledny i prostory rozhledně přilehlé,
v) nahýbat se a vyklánět přes zábradlí schodiště a z vyhlídkové plošiny
w) psát, malovat nebo jinak poškozovat konstrukci rozhledny, porosty či budovy v okolí rozhledny
x) manipulovat v areálu s hořlavými látkami nebo výbušninami
y) násilně vstupovat do objektu rozhledny, ukládat nebo vyvěšovat na ní jakékoli předměty
z) manipulovat nebo jinak nakládat s ocelovými táhly a konstrukčními prvky
Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě hradu či majiteli
objektu podle obecně závazných předpisů.

Obecná ustanovení:
Za odložené věci návštěvníků v areálu správa hradu neručí!!

Závěrečná ustanovení:
Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky je možno zapsat do návštěvní knihy u pokladny objektu.
Tento řád nabývá platnosti dnem 1. dubna 2015.

v.r. Pavel Koubek
ředitel Castrum o.p.s.
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