
Návštěvní řád hradu Doubravka 
 

1. Návštěvní řád obsahuje pokyny, které byly formulovány v zájmu bezpečnosti návštěvníků a objektu. 
2. Celý areál je soukromým majetkem AVZO TSČ ČR TEPLICE  hrad Doubravka p.s., IČ 66090806 
3. Venkovní prohlídková trasa je návštěvníkům přístupná individuálně (bez průvodce) a na vlastní 

nebezpečí.  
4. Osoby s oslabenou sebekontrolou způsobenou opilostí nebo vlivem jiných omamných látek mají 

vstup do hradního areálu zakázán. 
5. Volný pohyb psů je v celém areálu hradu zakázán. 
6. Hrad Doubravka disponuje horním parkovištěm, kam však není z důvodu ochranného přírodního 

pásma, vjezd mimo zásobování povolen. 
7. Návštěvníci jsou povinni:  

o pohybovat se pouze po vyznačených trasách, 
o nepřekračovat dřevěné a kamenné zábrany, 
o nešplhat po zdech, 
o řídit se pokyny správy hradu, 
o nevstupovat do uzavřených částí hradního areálu označených tabulkou vstup zakázán. 

Nerespektování vyznačené trasy a překračování zábran je přísně zakázáno. 
8. V areálu je zakázáno  

o poškozovat budovy a zdi,  
o přemisťovat a poškozovat vystavené exponáty, 
o kouřit v prostorách hradu a manipulovat s otevřeným ohněm, 
o odhazovat kameny a jiné předměty z hradních vyhlídek. 

9. Při nerespektování Návštěvního řádu má správce objektu právo návštěvníka z areálu hradu vykázat. 
10. Vzhledem k charakteru objektu a terénu je omezena dostupnost některých částí hradu pro osoby 

se sníženou pohyblivostí, zdravotně handicapované, pro dětské kočáry.  
11. Je zakázáno používání zábavní pyrotechniky v celém areálu hradu i jeho přilehlých pozemcích 

v majetku AVZO Doubravka. 
12. Všichni návštěvníci hradu jsou povinni se řídit vyhláškou města Teplice, především dodržováním 

nočního klidu (Ne – ČT od 22:00, Pá a So od 23:00) 
 

V případě velmi nepříznivého  počasí  (průtrž mračen, silná bouřka, poryvy větru) je hrad z bezpečnostních 
důvodů uzavřen. 
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