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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
 
Arboretum FLD v Kostelci n. Č. l. je pro veřejnost otevřeno ve „Dnech otevřených 
dveří“, které se konají pravidelně na jaře a na podzim (viz informace na  
www.arboretum.czu.cz). Mimo tyto dny je možné navštívit Arboretum po dohodě  
s vedením arboreta. 
 
Návštěvníkům je zakázáno: 

• Vstupovat do areálu arboreta mimo vyznačené dny, či bez povolení. 
• Odebírat jakýkoliv rostlinný materiál (včetně sběru hub). 
• Odhazovat odpadky. 
• Ničit zařízení arboreta. 
• Pořizovat fotografické nebo filmové záznamy pro jiné než soukromé účely    
   bez předchozí dohody s vedením arboreta. 
• Požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. 
• Jezdit na koni. 
• Vykonávat činnost, která je v rozporu s účelem areálu. 
• Do areálu je zakázán vjezd motorových vozidel a cyklistů. 
• V celém areálu platí přísný zákaz kouření. 
 

Návštěvníkům je povolen vstup se psy pouze na vodítku a s náhubkem. Majitel psa 
je povinen uklízet výkaly. Pokud bude volně pobíhající pes přistižen zaměstnanci 
arboreta, bude i s majitelem vykázán ze zahrady. Pes volně pobíhající z dosahu 
majitele bude na jeho náklady převezen do útulku. 
Děti smí do areálu jen v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně plně zodpovídá. 
Vzhledem k možnosti kontaktu s chemickými látkami nebo jedovatými rostlinami se 
nedoporučuje konzumovat jakékoliv části rostlin, popřípadě provozovat činnost, která 
může vést k otravě. 
Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků arboreta. 
Návštěvníci porušující ustanovení tohoto návštěvního řádu mohou byt z arboreta 
vykázáni. 
Způsobí-li návštěvník škodu, je povinen ji uhradit. 
V případě potřeby, prosíme používejte WC. 
Arboretum Kostelec nezodpovídá za škody, které si návštěvník způsobí 
nepřiměřeným chováním a za odložené věci. 
 


