Provozní řád

Dalimilova rozhledna
Každá osoba je povinna seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem do areálu Dalimilovy
rozhledny a dodržovat jej. Vstupem do areálu rozhledny stvrzuje, že si tento provozní řád přečetla
a seznámila se s jeho obsahem.
1.

Objekt rozhledny je přístupný veřejnosti za poplatek. Vstup do objektu rozhledny je
kapacitně omezen. Provozní doba areálu rozhledny je dána otevírací dobou, která je
k dispozici na místě nebo na internetových stránkách rozhledny. Násilný vstup do objektu
rozhledny, ničení staveb, konstrukcí a zařízení v areálu rozhledny je zakázáno.

2.

Vstup a pohyb osob v areálu rozhledny se koná na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
Provozovatel neodpovídá za případnou újmu způsobenou pohybem či pobytem v areálu
rozhledny.

3.

Osoby v areálu rozhledny jsou povinny dbát všech pokynů personálu.

4.

Vstup do areálu rozhledny dětí mladších 12-ti let je dovolen pouze v doprovodu osoby starší
18-ti let, osoby plně svéprávné. Toto omezení platí i pro osoby menší než 120 cm.

5.

Při hromadných návštěvách areálu rozhledny musí být každá skupina, maximálně o počtu
10 nezletilých osob, doprovázena minimálně jednou zodpovědnou osobou, starší 18 let,
plně svéprávnou, která bude nad skupinou vykonávat dozor. Tato osoba a je po dobu
návštěvy objektu rozhledny za tuto skupinu a její členy zodpovědná, je povinna se seznámit
s tímto provozním řádem a obeznámit s ním i osoby, nad kterými vykonává dozor v rámci
dané skupiny.

6.

Všichni jsou povinni udržovat v celém areálu rozhledny pořádek a případných odpadků se
zbavit na místech k tomu určených. Uklízejte po sobě i po svých mazlíčcích!

7.

Zákaz kouření platí v celém areálu rozhledny.

8.

Je zakázáno psát, malovat, připevňovat jakékoliv předměty nebo jinak znečišťovat či
poškozovat objekt a zařízení rozhledny, další objekty a zařízení v prostoru areálu rozhledny
vč. oplocení, a vstupovat do neveřejných prostor. Škody způsobené nerespektováním
tohoto zákazu budou vymáhány.

9.

Je zakázáno přinášet do areálu rozhledny střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho
druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty.

10. V areálu rozhledny a jeho okolí je zakázáno stanovat, bivakovat a rozdělávat oheň.
11. Je zakázáno rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní osoby v areálu rozhledny a jeho okolí.

12. Vstup do objektu rozhledny může být omezen či zcela uzavřen za námrazy, sněhu, větru,
deště, za snížené viditelnosti a při jiných nepříznivých povětrnostních podmínkách. Při
bouřce, krátce před bouřkou a krátce po bouřce je přísně zakázáno zdržovat se v těsné
blízkosti objektu rozhledny.
13. Do objektu rozhledny není povolen vstup osobám podnapilým, osobám pod vlivem
návykových a psychotropních látek, a osobám se zdravotními potížemi či jinými omezeními,
která by mohla ohrozit jejich bezpečnost nebo bezpečnost dalších osob v objektu rozhledny.
Dále není povoleno na rozhlednu vstupovat se zvířaty a ponechávat zvířata volně pobíhat
v areálu rozhledny a jeho blízkém okolí.
14. Všichni jsou v objektu rozhledny povinni vystupovat a sestupovat pouze po schodišti.
Osoby pohybující se po schodišti v jednom směru nemohou jít vedle sebe. Při výstupu a
sestupu po schodech a pohybu po vyhlídkových plošinách rozhledny je nutno dbát zvláštní
opatrnosti, zejména je nutno se přidržovat zábradlí, nepředbíhat, nepobíhat, netlačit se.
Vstup do objektu rozhledny je povolen pouze ve vhodné, pevné a očištěné obuvi, bez
vysokých podpatků či kluzké podrážky. Při míjení se osoby vyhýbají vpravo, přednost má
osoba jdoucí dolů.
15. Při výstupu, sestupu a pobytu na ochozech rozhledny je zakázáno zdržovat se mimo
vymezený prostor, překonávání hrazení, zábradlí a jiných zábran, lezení po jiných k tomu
neurčených částech konstrukce, vyklánění se, úmyslné ničení a poškozování konstrukce.
Je zakázáno do objektu rozhledny vnášet pití, jídlo a pochutiny (např. bonbóny, žvýkačky).
Odhazování odpadků a jakýchkoliv předmětů ze schodiště a ochozů je zakázáno.
16. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu způsobenou nedodržením pravidel stanovených
provozním řádem a ostatních předpisů. Porušení podmínek stanovených tímto provozním
řádem, nebo jiným porušením bezpečnosti provozu rozhledny bude pokutováno až do výše
5.000, - Kč za každé jednotlivé porušení, bez vlivu na výši případně vymáhané náhrady
způsobené újmy. Osoby porušující pravidla stanovená tímto provozním řádem budou
vyvedeny z areálu rozhledny, bez nároku na náhradu vstupného, a bude jim zakázán další
vstup. Zároveň nesou odpovědnost za způsobenou újmu.
17. Provozovatel rovněž neodpovídá za věci ztracené či odcizené v areálu rozhledny.
18. V případě jakéhokoliv nebezpečí či nouze je každá osoba povinna neprodleně informovat
personál provozovatele rozhledny.

Provozní řád nabývá účinnosti dne 9. 7. 2021.

Provozovatel: Dalimilova rozhledna, s.r.o.
Kancelář, provozovna: Kladská 171, 788 32 Staré Město
Odpovědná a kontaktní osoba: Václav Jokl
Kontakt: info@dalimilovarozhledna.cz, +420 608 137 088

