
MĚSTO LITOVEL 

Provozní a bezpečnostní řád radniční věže 

 

Provozovatel: Město Litovel 

Správce: TIC Litovel - MK Litovel 

 

PROVOZNÍ DOBA 

 

 

VSTUPNÉ  

• Dospělý: 40,- Kč 

• Děti od 6 let, studenti do 26 let (po předložení studentského průkazu), senioři od 60 let, 

držitelé Senior pasů a Rodinných pasů: 20,- Kč 

• Děti do 5 let včetně, ZP a ZTP, Olomouc region card: zdarma 

• Minimální počet návštěvníků na prohlídku: 3 osoby 

 

PŘÍSTUP A VYHLÍDKA 

Na věž má přístup jednorázově pouze 25 osob vedených průvodcem. Děti ve věku do 6 do 

15 let mají vstup na ochoz věže povolen pouze v doprovodu rodičů nebo jiných 

zodpovědných osob. Průvodce je povinen seznámit návštěvníky, kteří jdou na věž, s tímto 

provozním řádem. Při větším počtu návštěvníků dochází ke střídání skupin, zájemci o 

výstup na věž vyčkají návratu předešlé skupiny před vchodem do prostoru věže. V případě 

bouřky a prudkého deště, nebo pokud tak z objektivních důvodů usoudí provozovatel, není 

věž přístupná. Návštěvníci jsou povinni se řídit pokyny průvodce. 

 

 

 



 

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÁ RIZIKA  

➢ vzhledem k charakteru stavby jsou riziková zejména schodiště, schodiště jsou příkrá 

s úzkými stupni 

➢ při výstupu a sestupu po schodech hrozí zejména zakopnutí, nesprávné došlápnutí, 

závrať 

➢ prostor ochozu na vrcholu věže je poměrně těsný, hrozí závrať,  

OCHRANA A BEZPEČNOST 

1. Každý je při prohlídce povinen si počínat tak, aby nevystavil sebe nebo jinou osobu 

nebezpečí z hlediska ohrožení bezpečnosti, zdraví nebo majetku. Návštěvníci jsou při 

prohlídce povinni uposlechnout pokynů průvodce. Při neuposlechnutí pokynu 

vydaného v zájmu bezpečnosti bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady, a to 

neprodleně. Kromě toho se návštěvník vystavuje postihu podle obecně závazných 

předpisů.  

2. Je nutné se přidržovat zábradlí, nepředbíhat, dohlížet na svěřené osoby (zejména 

děti), aby nedošlo k nehodě; nenahýbat se přes zábradlí schodiště nebo ochozu věže 

3. Každý musí uskutečnění prohlídky zvážit s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav a 

zdravotní způsobilost; to se týká zejména osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace (dětí, osob nad šedesát let, osob zdravotně nebo mentálně postižených 

apod.). 

4. V případě jakéhokoliv nebezpečí či nouze je každý návštěvník povinen neprodleně 

informovat průvodce. 

JE ZAKÁZÁNO 

✓ vstupovat osobám pod vlivem alkoholu nebo návykových látek  

✓ vodit do objektu věže psy a jiná zvířata  

✓ poškozovat jakýmkoliv způsobem interiéry, zařízení budovy a věže 

✓ rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky 

✓ házet z věže jakékoli předměty a plivat dolů 

✓ kouřit v objektu celé budovy  

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Pokud někdo poruší podmínky stanovené tímto provozním a bezpečnostním řádem, nebo 

jinak ohrozí bezpečnost vyhlídky, činí tak zcela na svoji odpovědnost. 

 

Tento provozní řád byl schválen Radou města č. 9. dne 12.3.2015. 


