NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
ROZHLEDNA DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK
Návštěvní doba
Rozhledna je otevřena pouze za vhodných klimatických podmínek. V případě nepříznivých
klimatických podmínek, tj. mlha, trvalý déšť, námraza, sníh apod., je rozhledna vždy uzavřena!
O vhodnosti klimatických podmínek rozhoduje obsluha rozhledny.

Klíč ke vstupu na rozhlednu je možné zapůjčit si v bufetu u věže
(vratná záloha za vypůjčení klíče 100,- Kč).
duben – červen,
září – říjen
červenec – srpen
listopad – březen

pondělí – pátek
sobota, neděle, svátky
každý den
sobota, neděle, svátky

10.00 – 17.00 h
9.00 – 17.00 h
9.00 – 19.00 h
10.00 – 16.00 h

Individuální vstup mimo tuto provozní dobu je možný na základě předchozí telefonické domluvy
(minimálně 24 hodin předem na tel. 603 923 139 nebo 605 415 037) za cenu 1 osoba – 600 Kč, 2 – 10 osob
(cena za osobu bude stanovena podílem částky 600 Kč/počet návštěvníků).
Maximální doba prohlídky při vstupu do rozhledny mimo pravidelnou provozní dobu je 40 minut.

Vstupné
Za návštěvu rozhledny se platí předem. Návštěvník je povinen mít vstupenku po celou dobu pobytu
v rozhledně u sebe a na žádost pověřeného pracovníka města Jílové či obsluhy rozhledny ji předložit ke
kontrole.
Dospělí
Děti nad 110 cm do 18 let,
Studenti,
Senioři nad 65 let,
ZTP, ZTP + P
Děti do 110 cm

30,- Kč
15,- Kč

ZDARMA

Ochrana a bezpečnost
1. Vstup na rozhlednu je pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel upozorňuje, že rozhledna není
vhodná zejména pro návštěvníky se zdravotními problémy a s problémy z výšek.
2. Maximální kapacita rozhledny je 10 osob.
3. Při výstupu a sestupu po schodišti jsou všichni návštěvníci povinni pohybovat se v řadě za sebou a
přidržovat se zábradlí.
4. Při výstupu na ochoz věže musí první návštěvník zajistit otevřené vstupní dveře háčkem, instalovaném
na zdi, proti samovolnému zavření. Návštěvník musí dbát zvýšenou pozornost při průchodu dveřmi
na ochoz rozhledny z důvodu jejich nízkého profilu.
5. Při odchodu z ochozu věže musí poslední návštěvník zajistit vstupní dveře háčkem, instalovaném na
rámu dveří, proti samovolnému otevření.
6. Vstup dětí do 15 let je povolen pouze v doprovodu osob starších 18-ti let.
7. Vstup na rozhlednu je zakázán osobám zjevně opilým či pod vlivem omamných látek.
8. Návštěvníci rozhledny jsou povinni řídit se návštěvním řádem rozhledny a v zájmu jejich bezpečnosti
dbát pokynů obsluhy rozhledny. Návštěvník, který návštěvní řád nebo pokyny obsluhy poruší, bude
z rozhledny vykázán bez náhrady vstupného, a je povinen okamžitě rozhlednu opustit!
9. Každý návštěvník je povinen ohlásit obsluze rozhledny veškerá zranění a úrazy vzniklé v souvislosti
s návštěvou rozhledny bezprostředně po úrazu.
10. Prostředky pro poskytnutí první pomoci jsou k dispozici v lékárničce v bufetu u věže.

Při návštěvě rozhledny je zakázáno:












pohybovat se po schodech věže vedle sebe,
vstupovat na balkóny a do výklenků oken,
nahýbat se přes zábradlí kovového točitého schodiště nebo na něj stoupat,
nahýbat se přes zábradlí a cimbuří na horním vyhlídkovém ochozu, a stoupat na ně,
odhazovat v rozhledně nebo z cimbuří předměty, lít kapaliny a plivat,
dotýkat se elektrického nebo sdělovacího zařízení, instalovaného v rozhledně,
ohrožovat svým chováním sebe a ostatní návštěvníky,
rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky,
psát nebo malovat po vnějších i vnitřních stěnách rozhledny, nebo ji jinak poškozovat,
kouřit nebo rozdělávat oheň v rozhledně,
vodit do objektu psy nebo je nechat volně pobíhat po okolí rozhledny.

Každý návštěvník je povinen neprodleně informovat obsluhu rozhledny o technických závadách, rizikovém
chování jiných návštěvníků či jiných problémech spojených s provozem rozhledny k zajištění nápravy.

Důležité kontakty
Město Jílové
pro možnost nahlášení připomínek a případných
nedostatků týkajících se vstupu do rozhledny

Obsluha rozhledny
Záchranná služba
Hasiči
Policie ČR

Městská policie 602 109 927
odbor správy majetku a ŽP 725 062 580
podatelna MěÚ 412 557 711,
podatelna@mujilove.cz
603 923 139 nebo 605 415 037
155
150
158

Tento návštěvní řád byl schválen usnesením RMJ 479/2020/R ze dne 11. 3. 2020
Ruší se návštěvní řád schválený usnesením RMJ č. 648/2017/R ze dne 22. 3. 2017
Účinnost od 1. 4. 2020

Miroslav Kalvas
starosta města
v. r.

Ing. Kateřina Sýkorová
místostarosta města
v. r.

The entrance to the observation tower is at your own risk. The observation tower is not suitable for people
who have health problems or are afraid of heights. Children up to 15 years of age are allowed to enter in
the accompaniment of an adult and responsible person only.
Betreten des Aussichtsturmes auf eigene Gefahr! Der Aussichtsturm ist nicht geeignet für Personen mit
gesundheitlichen Problemen und Höhenangst. Kinder bis 15 Jahre dürfen nur in Begleitung eines
Erwachsenen den Turm betreten.

