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NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD PARKU   
PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE BRNO 

 
 

Park Psychiatrické nemocnice Brno, který se nachází v jejím areálu, je veřejně přístupný. Park slouží 
k odpočinku nejen pacientům, ale i mnohým návštěvníkům. 
 
Prosíme o dodržování tohoto návštěvního řádu. 
 
Park je pro veřejnost otevřen celoročně, a to: 
 
duben      -    říjen   od  8.00  do   19.00 hodin 
listopad    -    březen   od  8.00  do   16.30 hodin 
 
Návštěvní doba parku může být správcem nemocnice aktuálně upravena, vyžaduje–li to provozní  
či bezpečnostní situace.  
   
V parku je zakázáno:   
 

� vstupovat mimo vyznačené cesty do porostů a do vodních prvků, na plochy květinových 
záhonů a na místa s výslovně uvedeným  zákazem vstupu, provozovat sportovní činnosti,  

� vstupovat se psy, nebo jinými zvířaty (netýká se asistenčních psů), 
� trhat a poškozovat rostliny, zvláště květiny, stromy a keře a jejich části, 
� filmovat a fotografovat pro komerční účely, umísťovat reklamní a informační letáky, 
� přemísťovat lavičky, odpadkové koše, poškozovat a zcizovat vybavení parku a přilehlých 

objektů, 
� manipulovat s otevřeným ohněm, znečišťovat park, chovat se hlučně, konzumovat alkoholické 

nápoje a jiné návykové látky,  
� vnášet předměty a látky, které by mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků a provoz parku,  
� odkládat odpadky mimo odpadkové koše,  
� rušit, lovit a krmit ptactvo a jiné živočichy, zakrývat či ničit vodní prvky a světelné zdroje,   
� provozovat jakoukoliv další činnost vedoucí k poškození parku.  

 
Vstup do parku je zakázán osobám podnapilým a osobá m pod vlivem jiných návykových látek. 
 
Vstup do parku je pouze na vlastní nebezpe čí, děti mají vstup do parku povolen pouze 
v doprovodu dosp ělých osob za n ě odpov ědných.  
 
Vjezd veškerých soukromých motorových a nemotorovýc h vozidel do parku  je zakázán. 
 
Součástí areálu parku jsou i komunikace, na kterých je provoz řízen „Dopravně provozním řádem 
nemocnice“.  
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