
Radniční věž – Návštěvní řád  
 
1. Věž je otevřená pro návštěvníky od 10.00 do 18.00 hod., každý den kromě státem uznaných 
svátků. 
 
2. Provozovatel objektu si vyhrazuje právo na změnu provozní doby a určení návštěvní doby pouze 
pro skupiny.  

 

3. Ceny vstupenek: normální vstupenka - 2 PLN, slevněná vstupenka - 1 PLN (školáci, studenti do 25 let, osoby 
starší 70 let, invalidé a organizované skupiny nad 15 osob), děti do 6 let zdarma. 

 
4. Podrobné informace týkající se návštěvní doby budou zveřejněny na webových stránkách a v 
obchůdku se suvenýry na Hlavním náměstí ve Świdnici. 

 
5. Radniční věž je možné navštěvovat individuálně nebo jako organizovaná skupina na základě 
předchozí rezervace s předem určeným dnem a dobou návštěvy. Podrobné informace týkající se 
rezervace budou zveřejněny na webových stránkách a v obchůdku se suvenýry na Hlavním náměstí ve 
Świdnici. 

 
6. Během prohlídky Radniční věže existuje možnost pronajmout si průvodce z Lokální turistické 
organizace „Świdnicko-jaworské vévodství”. V prostorách věže nemohou pracovat externí průvodci. 

 
7. Z důvodu požární ochrany počet navštěvníku na jednu prohlídku je omezen. V případě většího 
počtu návštěvníků zaměstnanci věže mohou k ní časově omezit přístup. 

 
8. Provozovatel objektu si vyhrazuje právo uzavřít pro návštěvníky jakoukoliv část Radniční věže. 
Informace o případném omezení přístupu k věži budou návštěvníkům hlášeny před vstupem do 
objektu. 

 
9. Děti do 16 let navštěvují věž pouze s doprovodem rodičů. 

 

10. Organizované skupiny navštěvují věž s doprovodem minimálně jednoho vedoucího. 
 

11. V případě organizovaných skupin ze základních škol počet návštěvníků na jednoho učitele nesmí 
být vyšší než 15 dětí. V případě gymnázií a středních a odborných škol počet návštěvníků na jednoho 
učitele nesmí být vyšší než 20 osob. 

 
12. Za chování skupiny a veškeré majetkové škody způsobené účelným poškozováním a ničením 
vybavení věže odpovědnost nesou vedoucí skupin. 

 
13. Při prohlídce je nutné se bezpodmínečně řídit pokyny pracovníků věže. Neukáznění návštěvníci, 
kteří nedodržují pravidla uvedené v bodě 12. tohoto řádu, mohou být vykázání z věže.  

 
14. Návštěvníci jsou povinní se pohybovat během prohlídky jen v určeném směru. 
 
15. Všechná stanoviště a zařízení nacházející se v Radniční věži je možné používat v souladu s 
návodem jejich použití.  



 
16. V celém prostoru věže platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných 
omamných látek. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití jiných omamných látek, nebude 
přístup do objektu umožněn. 

 
17. Osobám, které svým chováním porušují pořádek prohlížení objektu a pravidla chování ve 
veřejných místech, vstup do věže je zakázán. 

 
18. V celém prostoru Radniční věže platí přísný zákaz: 

 vyhazování jakýchkoliv předmětů z vyhlídkové terasy; 

 vcházení na konstrukci, která zabezpečuje zábradlí vyhlídkové terasy; 

 spuštění systému požární signalizace, když to není nutné a bez výrazného ohrožení; 

 odhazování odpadků; 

 ničení konstrukčních prvků, výzdoby a vybavení; 

 vynášení předmětů z Radniční věže mimo její prostory; 

 vstupu do prostor věže se zvířaty, kromě vodících a asistenčních psů; 

 vnášení do prostor Radniční věže kol, skateboardů, koloběžek a jiných podobných prostředků a 
zařízení a jízda na nich. Netýká se to pouze zvláštních, tematických akcí; 

 provozování obchodní činnosti; 

 provozování reklamní činnosti. 
 

19. Radniční věž je plně monitorována. Veškeré porušování pravidel tohoto Návštěvního řádu, 
které je registrováno zaměstnanci věže, bude mít za následek okamžité vykázání provinilce z věže. V 
případě majetkových škod budou tyto škody hrazeny návštěvníkem, který je způsobil a nese za ně 
odpovědnost.  

 
20. Provozovatel objektu nenese odpovědnost za veškeré nehody a události, které jsou 
následkem nedodržování pravidel tohoto Návštěvního řádu a  bezpečnostních zásad. 

 
21. Vstupem do Radniční věže na základě předhozí rezervace návštěvník prohlašuje, že byl 
seznámen s tímto Návštěvním řádem a že s ním souhlasí. 

 
 
 


