PROVOZNÍ ŘÁD
rozhledny v Pavlíkově
Vlastník a provozovatel:
Městys Pavlíkov, Pavlíkov 185, 270 21 Pavlíkov, IČ 00244210
1. Turistická rozhledna slouží veřejnosti bezplatně a nemá žádnou obsluhu.
2. Vstup na rozhlednu je možný výhradně na vlastní riziko a 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.

Rakovník

3. Počet návštěvníků na rozhledně je omezen na maximálně 40 osob.
4. Rozhledna je přístupná od 1. 4. do 31. 10. denně od 9.00 do 18.00 h.

Údaje o stavbě
Doba realizace: Stavba byla zrealizována v období od srpna 2014
do března 2015. Celkové náklady: Celkové náklady na realizaci stavby činily 5,7 mil. Kč. Investor stavby: Investorem stavby byl Městys
Pavlíkov. ROP NUTS II Střední Čechy – podpora Regionálního operačního fondu poskytl na realizaci projektu dotaci ve výši 85% z celkových
nákladů. Autor projektu: Ing. arch. Eugen Točík, Trignis spol. s r. o.
Generální dodavatel: Ing. Roman Václavík, INGENIA dřevostavby
Parametry rozhledny: Celková výška rozhledny je 21,55 m. První
vyhlídková terasa se nachází ve výšce 7,875 m. Druhá vyhlídková terasa
se nachází ve výšce 18,375 m. Umístění rozhledny: Rozhledna se
nachází na kótě Senecká hora v nadmořské výšce 506 m. n. m. a vznikla
jako součást projektu „Turistická stezka s rozhlednou v Pavlíkově“.

www.pavlikov.cz

9. Osoby, které poruší povinnosti vyplývající z tohoto provozního řádu, budou
postihovány za přestupek dle §46 - §50 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A E-MAIL
SOS: 112 • Záchranná služba: 155 • Policie: 158 • Hasiči: 150
Městys Pavlíkov: ( 313 533 775, e-mail: mestys@pavlikov.cz
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na zadní straně prospektu

8. Na rozhledně je přísně zakázáno:
a) poškozovat a znečišťovat konstrukci, vybavení a mobiliář rozhledny,
b) lézt a šplhat po konstrukci rozhledny,
c) vyklánět se přes zábradlí schodiště a přes zábradlí vyhlídkových plošin,
d) shazovat z rozhledny jakékoli předměty,
e) úmyslně rozhoupávat rozhlednu osobou nebo skupinou osob,
f) kouřit, požívat alkohol či jiné omamné látky,
g) používat zábavnou pyrotechniku,
h) pohazovat odpadky a jiné předměty,
i) rozdělávat oheň, manipulovat s ohněm, hořlavými látkami či výbušninami;
tento zákaz platí rovněž v blízkosti rozhledny v okruhu 50 metrů,
j) stanovat a nocovat, tento zákaz platí rovněž v blízkosti rozhledny
v okruhu 50 metrů,
k) rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky rozhledny.
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Přístup (příjezd) k rozhledně je po místní komunikaci z návsi v Pavlíkově.
Při příjezdu od Rakovníka po hlavní silnici odbočte 150 m za kostelem
vpravo; ve směru od Slabec 150 m za školou vlevo.

7. Vstup na rozhlednu je zakázán:
a) za silného větru, silného deště a bouřky či krupobití, za husté mlhy
a silného sněžení,
b) za námrazy a sněhu na schodišti či podestách a vyhlídkových plošinách,
c) osobám podnapilým nebo pod vlivem návykových či jiných omamných látek,
d) pokud návštěvník za těchto podmínek na rozhlednu vstoupí, činí tak zcela na
vlastní riziko, vlastní nebezpečí a zodpovědnost a provozovatel rozhledny neručí
za jeho zdraví a bezpečnost,
e) vstup se zvířaty.
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Výhled do Rakovnické kotliny s městem Rakovníkem,
na hřebeny Doupovských hor, Krušných hor, Džbánu,
Českého středohoří, Křivoklátskou pahorkatinu,
Brdy s hradem Radyní a na městys Pavlíkov

6. Vstup na rozhlednu je povolen:
a) dětem do 15 let jen s doprovodem osoby starší 18 let,
plně právně způsobilé a svéprávné,
b) osobám starším 15 let, a to na vlastní riziko a nebezpečí,
c) pouze ve dne za denního světla a za příznivých klimatických podmínek.
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0,7 km západně od Pavlíkova pod vrcholem Senecké hory
50.0594119N, 13.7257647E
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ROZHLEDNA V PAVLÍKOVĚ

5. Vstup na rozhlednu a vyhlídkové plošiny je umožněn výhradně po schodišti
rozhledny. Návštěvníci jsou povinni vystupovat i sestupovat pouze po schodišti,
a to s nejvyšší opatrností. Jsou povinni se přidržovat zábradlí schodiště, při
výstupu a sestupu nesmí předbíhat, skákat či běžet po schodišti.
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Rozhledna
v Pavlíkově
+ Galerie Anderle
+ Muzeum motocyklů
+ Turistická stezka
www.pavlikov.cz

galerie anderle
Pavlíkov 185 (vedle kostela) | 50.0568461N, 13.7368797E

Muzeum motocyklů Splněný sen

Šest dekád tvorby (1954-2014)
Retrospektvní expozice malířského, kreslířského a grafického
díla světově uznávaného výtvarníka Jiřího Anderleho

V muzeu Splněný sen můžete obdivovat tuzemské historické
motocykly slavných značek Laurin & Klement, Orion, Premier,
JAWA, ČZ, Ogar, Walter, Praga nebo BSJ, německé, belgické,
anglické nebo švédské stroje, několika exponáty je zastoupena
i Amerika. Mezi zahraničními skvosty jsou vystaveny i takové
unikáty jako čtyřválcový Indian, Ner-a-Car, dva Excelsiory z let
1913 a 1918, noblesní Brough Superior nebo indický Royal
Enfield DIESEL. Kuriozitou sbírky je autentický motocykl ČZ 150,
na němž jezdili cvičení medvědi v populární filmové komedii
Šest medvědů s Cibulkou. Mezi historickými motocykly mají své
čestné místo i rakovnické mopedy značky Stadion nebo nejnovější sportovní speciály ESO, JAWA a ČZ.

Primární umění Afriky
Sochy a rituální díla afrických domorodců
ze sbírky Jiřího Anderleho
Otevírací doba
Denně od 12 do 18 hodin
Mimo otevírací dobu lze návštěvu galerie objednat
na telefonních číslech 731 523 601, 731 523 606,
776 889 009
Vstupné dobrovolné

Expozice raných prací

Jiřího Anderleho inspirovaných jeho rodným Pavlíkovem

Pavlíkov 87 (vedle školy) | 50.0550103N, 13.7366222E

Otevírací doba
Květen, červen, září, říjen – SO, NE 10:00 – 17:00
Červenec, srpen – ČT, PÁ, SO, NE 10:00 – 17:00
Listopad – duben – ZAVŘENO
Mimo otevírací dny je možno pro skupiny
domluvit prohlídku na telefonním čísle 602 360 801

Expozice je umístěna v jiné části budovy a je přístupná pouze
na požádání v úředních hodinách Úřadu městyse Pavlíkov
(PO 7.15-16.45, ÚT 7.15-15.30, ST 7.15-17.00, ČT 7.15-15.30,
PÁ 7.15-13; polední přestávka 12-13). Kancelář úřadu městyse
se nachází v prvním patře budovy galerie, na konci chodby vpravo.
Vstup hlavním vchodem.

Telefon: 602 360 801, 313 533 035
E-mail: fandavet@seznam.cz

www.pavlikov.cz

www.moto-veterani.cz

Základní vstupné: 85 Kč

Turistická stezka

k rozhledně na Senecké hoře
Začátek stezky: 50.0790003N, 13.7345142E
Nová vlastivědná naučná stezka věnovaná historii,
osobnostem, pamětihodnostem a dalším zajímavostem
Pavlíkova. Stezka začíná cca v polovině cyklostezky
z Rakovníka do Pavlíkova a je dlouhá 4,5 km.
❶ Soutok Bezejmenného potoka a potoka Huřvinky
• Zaniklé břidlicové doly u Pavlíkova
• Rudolf Jirkovský – objevitel slavíkitu
❷ Křížek u Chlumské křižovatky (2,3 km)
• Poklad Starého zámku • Pravěké pohřebiště
na Brabečkách • Poutnická cesta na Svatou Horu
• K. A. Polánek - zakladatel žateckého muzea
❸ Náves – Vojtěšský plac (3,3 km)
• O pavlíkovských hostincích a parcích
• Unikátní náves • Osudy sochy sv. Vojtěcha
❹❺ Galerie Anderle (3,4 km)
• Jiří Anderle – světově uznávaný výtvarník z Pavlíkova
• Karel Šimanovský – první Hamlet v Národním divadle
❻ Muzeum motocyklů Splněný sen (3,6 km)
• Motocyklová klenotnice Ivo Šarlingra, Cyclecar Pánek
❼ Rozhledna na Senecké hoře (4,5 km)
• Vojenské manévry na Senecké hoře v roce 1931

www.pavlikov.cz

