
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
NOVÝ HRÁDEK, ROZHLEDNA NA ŠIBENÍKU 

 
1. Rozhledna slouží veřejnosti bezplatně, je provozována bez obsluhy a je přístupná 

denně v době od východu do západu slunce za klimaticky vhodných a zdraví 
neohrožujících podmínek.  

 
2. Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem 

na rozhlednu a dodržovat jej. 
 

3. Vstup na rozhlednu je možný výhradně na vlastní riziko a na vlastní nebezpečí. 
Jakákoli škoda na zdraví či majetku, způsobná při vstupu na rozhlednu sobě samému, 
provozovateli nebo třetím osobám, jde výhradně na vrub takto konající osobě, 
v případě nezletilé osoby jde na vrub jejího zákonného zástupce. Při výstupu a sestupu 
po schodišti a při pohybu na vyhlídkové plošině je nutno dbát zvláštní opatrnosti, 
nepředbíhat, neskákat, neběhat, netlačit se a přidržovat se zábradlí. Osoby pohybující 
se po schodišti v jednom směru nemohou jít vedle sebe. Na schodišti má přednost 
sestupující, při míjení se osoby vyhýbají vpravo. Vstup na rozhlednu je povolen jen ve 
vhodné, pevné, očištěné obuvi, bez vysokých podpatků či kluzké podrážky. 
Provozovatel neodpovídá za věci ztracené či odcizené během návštěvy rozhledny. 
 

4. Vstup na rozhlednu je povolen: 
 a) osobám starším 15 let, 
 b) dětem do 15 let jen s doprovodem osoby starší 18 let, plně právně způsobilé a 
 svéprávné, 
 c) osobám se zdravotním postižením jen s doprovodem osoby starší 18 let, plně právně 
 způsobilé a svéprávné, 
 d) pouze za denního světla a za příznivých klimatických podmínek, 

e) pouze po schodišti; v době otevření informačního centra i přes toto informační 
centrum, v době uzavření informačního centra pouze od paty rozhledny. 
 

      4.  Vstup na rozhlednu je zakázán: 
 a) v době uzamčení vstupních branek, 

b) za nepříznivých povětrnostních podmínek – za silného větru, deště, bouřky, 
krupobití, husté mlhy či silného sněžení, za námrazy a při sněhové pokrývce schodiště, 
podest a vyhlídkové plošiny, 
c) v nočních hodinách, 
d) osobám podnapilým nebo pod vlivem návykových či jiných omamných látek, 
e) se psy a jinými zvířaty. 
 
Rovněž je zakázáno se při bouřce a blížící se bouřce zdržovat na rozhledně a v její 
blízkosti z důvodu nebezpečí zásahu bleskem. 
 
Pokud návštěvník za nepříznivých podmínek na rozhlednu vstoupí nebo se bude 
zdržovat v její blízkosti, činí tak zcela na svou vlastní odpovědnost a vlastník, 
který je provozovatelem rozhledny, neručí za škody na jeho majetku, zdraví či 
životě. 



 
5. Na rozhledně a v jejím bezprostředním okolí je přísně zakázáno: 

a) znečišťovat, ničit nebo mechanicky poškozovat konstrukci nebo vybavení 
rozhledny a přilehlého infocentra, psát na ně, kreslit a sprejovat, 

 b) lézt a šplhat po konstrukci rozhledny, 
 c) násilně vstupovat na rozhlednu, 
 d) vyklánět se přes zábradlí rozhledny, 
 e) olizovat jakékoliv části rozhledny, 

f) shazovat a spouštět jakékoliv předměty nebo plivat ze schodiště a vyhlídkové 
plošiny, 

 g) úmyslně rozhoupávat rozhlednu osobou nebo skupinou osob, 
 h) vstupovat a vjíždět s jízdními koly či jinými dopravními prostředky, 
 i) kouřit, používat elektronické cigarety, požívat alkohol či jiné omamné látky, 
 j) používat zábavnou pyrotechniku, 
 k) pohazovat odpadky a jiné předměty mimo určená místa, 

l) rozdělávat oheň a manipulovat s ohněm, stanovat a bivakovat, 
 m) rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky, 

n) používat drony, nebo modely letadel v okruhu 100 metrů od rozhledny, 
 o) o konstrukci opírat kola, koloběžky aj., či jinak ničit a poškozovat rozhlednu, 
 p) nechat volně pobíhat zvířata v blízkém okolí rozhledny. 
 

6. Návštěvníci rozhledny a osoby pohybující se v jejím okolí jsou povinni dodržovat 
všechna ustanovení tohoto provozního řádu. Osoby, které poruší povinnosti 
vyplývající z tohoto provozního řádu, budou postihovány v souladu se zákonem 
č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších 
předpisů, pokud nezavdají příčinu k přísnějšímu postihu. 

 
7. Na pokyn obsluhy informačního centra nebo osoby pověřené provozovatelem 

jsou návštěvníci povinni rozhlednu opustit. 
 

8. Důležitá telefonní čísla 
 SOS: 112 / záchranná služba: 155 / policie: 158 / hasiči: 150 
 
V případě zjištění porušování tohoto provozního řádu informujte obsluhu v informačním 
centru. V případě zjištění jakékoliv závady na konstrukci rozhledny nebo mimořádné události 
sdělte neprodleně skutečnost na tel. +420 728 581 434. 
 
Tento provozní řád je platný od 12. prosince 2020. 
  
Vlastník a provozovatel rozhledny: Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 54922 Nový Hrádek, 
IČ 00272884. 
 

 
 


