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Návštěvnický řád expozice Muzea slivovice R. JELÍNEK 
 

ČLÁNEK 1 – OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

1.1. Návštěvnický řád vydává RUDOLF JELÍNEK a.s. 

1.2. Provozovatelem expozice Muzea slivovice (dále jen MS) je RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12 

Vizovice, IČO: 49971361, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová 

značka 1253. 

1.3. Provozovaná expozice se nachází na adrese U Lužického semináře 116, 118 00 Praha 1. 

1.4. Expozice je přístupná pro návštěvníky celoročně, denně, dle aktuální provozní doby, s výjimkou dnů, 

kdy si provozovatel vyhrazuje právo pronajmout expozici skupinám na základě potvrzené objednávky. 

1.5. Návštěvník je povinen uhradit vstupné do expozice ve stanovené výši. Děti mohou navštívit expozici 

v doprovodu zákonného zástupce, případně v rámci školní skupiny. S každou těžce tělesně postiženou 

osobou může jít zdarma 1 dospělá osoba jako doprovod. 

1.6. V expozici je na požádání podáván průvodcovský systém audioguide. 

1.7. Evakuace expozice je stanovena „Požárním řádem objektu“. 

1.8.  Plán expozice MS: 
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ČLÁNEK 2 – POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKA 

 

2.1 Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která přijde do MS za účelem prohlídky expozice.                   

Nezletilé osoby a nesvéprávné osoby musí být v doprovodu dospělé osoby, která za ně nese 

zodpovědnost. Hromadné návštěvy tvoří skupiny maximálně 12 osob, v případě skupiny dětí je povinný 

pedagogický doprovod. 

2.2 Každá osoba, vstupující do objektu, je povinna dbát pokynů pověřených pracovníků a chovat se tak, aby 

nedocházelo k poškozování objektu a jeho vybavení. 

2.3 Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž chování je v rozporu 

s návštěvnickým řádem expozice nebo tu, jejíž chování shledá nepřístojným, a to bez možnosti náhrady 

vstupného. 

2.4 Do expozice MS není povolen vstup osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, osobám ve 

značně znečištěném oděvu a osobám, které do ní vstupují za účelem tzv. „podomního prodeje“ a 

hodlají nabízet služby či výrobky bez povolení majitele budovy. 

2.5 Je zakázáno vstupovat do expozice MS se psy. 

2.6 Do expozice MS je zakázáno vnášet rozměrná zavazadla, ostré či jakkoli nebezpečné předměty, které 

mohou ohrozit bezpečnost ostatních osob. O nebezpečnosti předmětů má právo rozhodnout pracovník 

MS. 

2.7 Dveře, které oddělují jednotlivé části expozice jsou automatické a není dovoleno s nimi manipulovat.  

2.8 Způsobí-li návštěvník jakoukoli hmotnou škodu, je povinen uhradit náklady na uvedení do původního 

stavu. 

2.9 V celém prostoru muzea platí zákaz fotografování, pořizování videozáznamů, dotýkání se vystavených 

předmětů, kromě interaktivních exponátů, zákaz konzumace alkoholu a kouření, zákaz vstupu se 

zvířaty, zákaz vstupu s ohněm a zákaz vstupu se zbraněmi. 

2.10 Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt MS je monitorován průmyslovými kamerami. 

2.11 V případě, že je některý z exponátů mimo provoz, je řádně označen cedulkou „NEFUNKČNÍ“ a 

návštěvníci mají zakázáno s takovým exponátem jakkoli manipulovat. 

2.12 Návštěvníci expozice jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům (tzn. neruší je 

neadekvátně hlučným či jinak výstředním chováním). 

2.13 Návštěvník muzea je povinen chovat se tak, aby jemu samotnému nebo další osobě z jeho počínání 

nevzniklo nějaké nebezpečí.  

 

ČLÁNEK 3 – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 

Součástí prohlídky expozice MS je atrakce s virtuální realitou (dále jen VR) v prostoru „Příběh švestky“. 

Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s níže uvedenými podmínkami užití atrakce.  

3.1 Provozovatel upozorňuje na to, že VR atrakce není vhodná pro každého návštěvníka, a to zejména pro   

osoby, které trpí například závratí, očními vadami, ztrátami vědomí, bolestmi hlavy, vysokým krevním 

tlakem, srdečním onemocněním, bolestmi páteře, epilepsií, dezorientací, narušenou rovnováhou či 

jakoukoli jinou nemocí spojenou s pohybovým ústrojím.  

3.2 Do VR atrakce nesmí vstupovat osoby, které jsou pod vlivem léků či jiných návykových látek.  

3.3 Některé osoby mohou při pobytu i po něm ve virtuální realitě trpět ztrátou rovnováhy, bolestí hlavy, 

závratí apod. 
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3.4 Ve výjimečných případech mohou některé osoby při pobytu ve VR i po něm trpět příznaky podobnými 

epilepsii.  

3.5 VR atrakce nemusí být vhodná pro osoby, které jsou citlivé na vůně či nadměrný hluk.  

3.6 VR atrakce není vhodná pro těhotné a kojící ženy, osoby se zrakovým postižením, osoby trpící 

respiračním onemocněním a alergií 

3.7 VR atrakce není určena pro osoby mladší 10 let. V případě, že atrakci navštíví nezletilé osoby, je nutný 

souhlas zákonného zástupce.  

3.8 VR atrakce se nedoporučuje starším osobám. 

3.9 Pobyt ve VR atrakci by neměl být delší než 30 minut. 

 

ČLÁNEK 4 – UPOZORNĚNÍ NA ZVÝŠENÁ RIZIKA PŘI PROHLÍDCE EXPOZICE 

 

Návštěvník vstupuje do prostoru expozice MS dobrovolně a je povinen chovat a pohybovat se obezřetně. 

Nevstupovat do prostor a nesedat si jinam, nežli na místa k tomu určena a nemanipulovat s exponáty 

v rozporu s jejich účelem. 

4.1 Upozornění na riziko úderu do hlavy v prostoru „Krajiny“ a „Technologie“ 

4.2 Upozornění na riziko pádu při naklánění se přes zábradlí v prostoru „Technologie“ 

4.3 Upozornění na riziko úrazu při manipulaci s uzavíratelnými dvířky kotle v prostoru „Technologie“ 

 

ČLÁNEK 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

RUDOLF JELÍNEK a.s. nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé porušením Návštěvního řádu. 

Způsobí-li návštěvník porušením tohoto řádu škodu, je povinen ji plně nahradit dle platných zákonů a obecně 

právních předpisů. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence policie ČR. Rozsah, 

výše a způsob náhrady bude určen podle příslušných předpisů. 

 

Za dodržování Návštěvnického řádu zodpovídá Manažer prodejny a expozice Muzea slivovice 

 
 
Tento Návštěvnický řád nabývá platnosti od 1. 3. 2020. 
 

Razítko a podpis provozovatele: 

 

 

 

 

 

 


