
 

PŮJČOVNÍ ŘÁD ZAHRANIČNÍ LITERATURY: 
 

a) Knihy, jejichž seznam je uveden níže, jsou majetkem Klubu přátel rozhleden, z.s. a jsou  
   určeny k zapůjčení pouze členům KPR, a to zdarma.  

 
b) Knihy je možné si zapůjčit osobně od Pavla Zhorného (tel.: 603 177 026) – domluvit předání 
  na klubové akci nebo nechat poslat poštou. 

 
c) Poštovné za zaslání knihy/knih zapůjčiteli jde od KPR na vrub KPR, další náklady za poštovné 

zpět nebo dalšímu členovi platí zapůjčitel. 
 
d) Maximální doba zápůjčky jsou tři týdny. 

 
e) Najednou je možné zapůjčit maximálně dva tituly. 

 
f) Přednost v případě většího zájmu mají Ti členové, kteří slouží na našich rozhlednách. 

 
g) Knihy, které budou právě zapůjčeny, je možné si zamluvit. Pak se o pořadí dalšího zapůjčení  
 knih postupuje v případě více zájemců podle bodu f) a doby zamluvení.   

 
h) Pokud dojde k vážnému poškození nebo ztrátě knihy, nahradí zapůjčitel plnou cenu knih na 

účet KPR. 
 
 

 
 

SEZNAM KNIH K ZAPŮJČENÍ : 
 
     1)   Aussichtswartenführer für Niederösterreich – Band 1 – Vyhlídkový průvodce pro Dolní  

 Rakousko  – 72 rozhleden a vyhlídek ve své historii a pozemní stavitelství 
 

     2) Aussichtswartenführer für Wien, NÖ und Burgenland – Band 2 – Vyhlídkový průvodce pro 

  Vídeň, Dolní Rakousko a Burgenland – 81 rozhleden a vyhlídek ve své historii a stavitelství  

     

     3) Aussichtswartenführer für die Steiermark – Band 3 – Vyhlídkový průvodce pro Štýrsko –  

 100 rozhleden a vyhlídek většinou od Bad Aussee po Bad Radkersburg 
 

     4) Aussichtswartenführer für Kärnten – Band 4 – Vyhlídkový průvodce pro Korutany –  

Většina vyhlídek od Grossglockneru po Wörthersee  

 

     5) Aussichtswartenführer für Salzburg und das Salzkammergut – Band 5 – Vyhl. průvodce  

           pro Salzburg a Salzkammergut – 50 nejkrásnějších vyhlídek od Zell am See po Hallstatt 

 

     6) TURM/TOUR 1 – Sasko – 100 vyhlídkových věží většinou v Sasku 
 

     7) TURM/TOUR 2 – Okolí Saska – Více než 100 krásných vyhlídkových věží kolem Saska 

 



           

               

      


