
PROVOZNÍ ŘÁD 
 

prohlídkových turistických okruhů v přírodní rezervaci 
Prachovské skály 

 
stanovený pro turistickou sezonu od 1.4 do 31.10 

provozovatelem (zástupcem vlastníků) prohlídkových okruhů 
J.M.Schlik , s.r.o. , Vokšice 1, 506 01 JIČÍN. 

 
    Přírodní rezervace Prachovské skály je jedinečnou přírodní a kulturní 
památkou s unikátním ekosystémem, tvořeným vzájemnými vazbami 
skalního města, lesního prostředí, volně žijícími rostlinami a živočichy. 
Současně se jedná o místa osídlená lidmi již od pravěku - část Prachovských 
skal tvoří pravěké hradiště s bohatými archeologickými nálezy. 
 
   Aby byla rezervace Prachovské skály zachována i do budoucích časů, je 
nutné, aby byl provoz na prohlídkových okruzích regulován a řádně 
zabezpečen. Prosíme proto Vás, návštěvníky, abyste přijali s pochopením 
omezení, dané tímto řádem a také to, že při prohlídce zaplatíte určité vstupné. 
Podílíte se tím na zajištění nezbytné údržby rezervace, zejména 
prohlídkových okruhů a na úhradu nákladů spojených s provozem 
prohlídkových okruhů. 
 

1. Návštěvníci prohlídkových okruhů jsou povinni se seznámit se 
s nařízením Okresního úřadu v Jičíně č. 2/2000 a s tímto 
provozním řádem a dodoržovat jeho ustanovení. 

2. Návštěvníci vstupují na prohlídkové okruhy z vlastní vůle, činí 
tak na vlastní nebezpečí. 

3. Návštěvníci jsou oprávněni používat pouze stanovené 
prohlídkové okruhy,vyhlídky a značené turistické cesty. Mimo 
tato místa je vstup zakázán. 

4. Návštěvníci jsou během pobytu na prohlídkových okruzích 
povinni mimo dodržování obecně platných právních předpisů 
dbát zejména přiměřených pokynů lesní stráže, orgánů 
ochrany životního prostředí a zplnomocněných zástupců 



vlastníků přírodní rezervace. 
5. Vstupy na prohlídkové trasy a skalní vyhlídky jsou u 

parkoviště u Turistické chaty KČT ( pokladna č. 1 ) a u 
parkoviště v obci Prachov ( pokladna č. 2). 

6. Návštěvník prohlídkových okruhů je v době od 7.00 do 18.00 
hod. povinen při vstupu na prohlídkové okruhy zakoupit si u 
pokladny vstupenku se stanoveným vstupným. Tuto vstupenku 
na požádání předloží kontrolním orgánům uvedeným v čl. 4. 
tohoto řádu. Aktuální výše vstupného je v ceníku vyvěšena na 
pokladnách. 

7. Vstup a činnost horolezců jsou specifikovány v příloze tohoto  
provozního řádu. 

8. Návštěvník prohlídkových okruhů, který se nemůže prokázat 
platnou vstupenkou, či návštěvník, který porušuje bezpečnost 
svoji nabo ostatních návštěvníků nebo hrubým způsobem ruší 
klid nebo ustanovení tohoto řádu, může být z prohlídkových 
okruhů vykázán. 

9. V celé rezervaci je zakázáno zejména. 
– rušit klid a ticho 
– poškozovat skály vyrýváním nápísů, psaním, házením 

a svalováním kamenů 
– poškozovat zábradlí, schody, lavičky, informační 

tabule a turistické značení a ostatní vybavení 
prohlídkových okruhů 

– narušovat vodní režim a hrabat stelivo 
– vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů, rostlin, 

odchytávat volně žijící živočichy 
– kouřit v lese, rozdělávat ohně, tábořit a bivakovat 
– znečišťovat prohlídkové okruhy odpadky 
– volné pobíhání psů 
– jezdit na koních, kolech mimo k těmto účelům 

vyznačené trasy 
– provádět bez souhlasu provozovatele a bez souhlasu 

orgánů statní správy veškeré organizované nebo 
hromadné sportovní a společenské akce 



– jezdit veškerými motorovými vozidly mimo vyhrazená 
parkoviště, provádět údržbu, mytí a výměnu tekutin v 
motorových vozidlech 

 
  Věříme, že dodoržování těchto pravidel pobytu na prohlídkových 
okruzích přispěje k pohodě návštěvníků přírodní rezervace 
Prachovské skály a k uchování přírodního prostředí pro další 
generace návštěvníků. 
     
 
 
 
Ve Vokšicích dne 28.3.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


