
PROVOZNÍ ŘÁD ROZHLEDNY RÝDŮV KOPEC 

 

1. Rozhledna Rýdův kopec slouží veřejnosti bezplatně. Rozhledna nemá 

žádnou obsluhu. 

2. Provozní doba rozhledny je od 1. 3. do 31. 10. od 8,00 hodin do 20,00 

hodin, vyjma situací uvedených v bodu 10. V případě příznivého počasí 

mimo běžnou provozní dobu bude rozhledna zpřístupněna veřejnosti. O 

této skutečnosti bude veřejnost informována na www.jh.cz.  

3. Počet osob, které najednou pobývají na vyhlídkové plošině včetně 

venkovního ochozu rozhledny, je omezen na max. 40 osob.  

4. Vyhlídka se koná na vlastní odpovědnost a nebezpečí. 

5. Vstup dětí do 12 let je dovolen jen s doprovodem osoby starší 18 let, plně 

právně způsobilé a svéprávné. 

6. Návštěvníci rozhledny jsou povinni vystupovat a sestupovat po schodištích. 

Při výstupu a sestupu po schodištích a pohybu po vyhlídkových plošinách 

rozhledny je nutno dbát zvláštní opatrnosti, zvláště je nutno se přidržovat 

zábradlí. 

7. Při výstupu, sestupu a pobytu na vyhlídkových plošinách rozhledny je 

zakázáno lezení po jiných k tomu neurčených částech konstrukce, pití 

alkoholu, kouření. 

8. Na rozhlednu je zakázán vstup osobám podnapilým a osobám pod vlivem 

návykových látek. 

9. Je zakázáno: 

a. vyklánět se přes zábradlí schodiště a vyhlídkové plošiny,  

b. házet a spouštět jakékoliv předměty z rozhledny,  

c. připevňovat jakékoliv předměty ke konstrukci rozhledny, 

d. zdržovat se v prostoru rozhledny a jejího okolí před, během a 

těsně po bouřce,  

e. vstupovat na rozhlednu se zvířaty, 

f.  psát, malovat nebo jinak poškozovat konstrukci a zařízení 

rozhledny, jakož i její venkovní vybavení (lavice, kolostavy, 

apod), 

g. manipulovat v areálu s hořlavými látkami, výbušninami, 

h. stanovat, bivakovat či manipulovat s otevřeným ohněm nebo 

rozdělávání ohně v blízkosti rozhledny,  

i. používat rozhlednu k jiným účelům než ke kterým je určena, 

j. rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky 

rozhledny a jejího okolí. 

http://www.jh.cz/


10. Výstup na rozhlednu je zakázán za nepříznivých podmínek – námraza, 

přítomnost sněhu, silný vítr, déšť nebo bouřka. Pokud návštěvník za těchto 

nepříznivých podmínek provede výstup na rozhlednu, činí tak na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí a provozovatel neručí za jeho zdraví ani za 

případné škody způsobené jiným osobám. 

11. V případě jakéhokoliv nebezpečí či nouze je každý návštěvník povinen 

neprodleně informovat provozovatele rozhledny. 

12. Stav objektu kontrolují odpovědní pracovníci města Jindřichův Hradec. 

13. Návštěvník je povinen seznámit se provozním řádem a tento respektovat.  

 

 

 

Provozní řád schválila Rada města Jindřichova Hradce dne 2. 3. 2016 usnesením 

č. …………../2016. 

Provozní řád nabývá účinnosti dne 2. 3. 2016. 

 

 

Při mimořádných událostech volejte: 

Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112 

Policie: 158 

Hasiči: 150 

Záchranná služba: 155 

Městská policie Jindřichův Hradec (nepřetržitý provoz): 384 351 152 

 

Provozovatel: Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, 

IČ: 00246875, www.jh.cz.  

http://www.jh.cz/

