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Přílohy - 



Návštěvní řád „Příměstských lesů“  
 
 

Obecná ustanovení 
 

1. Správcem „Příměstských lesů“ je organizace Lesy a parky Trutnov s. r. o. - jedná se o lokality 
Lesopark, Houska, Poříčský hřbet a Čížkovy kameny. 
 
2. Účelem tohoto řádu je zejména usměrnění režimu turistické aktivity a z toho vyplývající omezení 
nebo zákaz některých činností. 
 
3. Návštěvní řád se vztahuje na veškeré fyzické a právnické osoby, které se na území 
„Příměstských lesů“ zdržují nebo v něm vyvíjí činnost. Souhlas s odlišným režimem chování udělují 
Lesy a parky Trutnov s. r. o. 
 
4. Organizované hromadné akce s předpokládaným počtem účastníků nad 10 osob pořádané na 
území „Příměstských lesů“ musí být s dostatečným časovým předstihem projednány s Lesy a 
parky Trutnov s.r.o. 
 
5. Všichni návštěvníci „Příměstských lesů“ jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších změn a 
doplnění a navazujících předpisů. 
 
6. Část „Příměstských lesů“ je vyhlášena jako kulturní nemovitá památka. 
 
7. Vstup do „Příměstských lesů“ je časově neomezený. 
 
8. V zimním období nejsou cesty v „Příměstských lesích“ udržovány, vstup a pohyb osob je 
pouze na vlastní nebezpečí. Za silného větru je vstup do „Příměstských lesů“ zakázán. 
V „Příměstských lesích“ mohou být  umístěny fotopasti s cílem ochrany majetku. Porušení 
návštěvního řádu bude posuzováno v souladu se zákonem č. 200/1990Sb. 
 
 

Přehled zákazů a povinností na území „Příměstských lesích“ 
 
Na území „Příměstských lesů“ je zakázáno: 

- volné pobíhání psů - dle obecně závazné vyhlášky města Trutnova č. 5/2005 je chovatel 
povinen: 
a) znemožnit útok či jiné obtěžování ostatních osob psem 
b) na frekventovaných prostranstvích vodit psa na vodítku 
c) dbát základních pravidel hygieny a čistoty  

- jezdit na kole, na koni nebo s koňskými povozy mimo vyznačené cesty, 
- při jízdě na kole, na koni nebo s koňskými povozy poškozovat komunikace narušováním 

jejich povrchu 
- vjíždět motorovými vozidly s výjimkou vozidel organizace Lesy a parky Trutnov s. r. o. a 

provozních vozidel 
- odhazovat odpadky mimo odpadkové koše, 
- tábořit a rozdělávat ohně (mimo vyhrazená ohniště) 
- poškozovat stromy a keře 
- poškozovat historické památky, orientační a informační tabule, lavičky, altány, odpadkové 

koše, cvičební prvky, zábradlí atd., 
- v zimním období poškozovat udržované lyžařské běžecké stopy  
- používat zábavní pyrotechniku.                                                                                                                                         
 
 

Porušení tohoto návštěvního řádu  
bude posuzováno v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích. 
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