Vážení návštěvníci,
srdečně Vás vítáme v prostorách Dolních Vítkovic, národní kulturní a industriální památky, kde
můžete kromě obhlídkových tras navštívit také Interaktivní výstavu v objektu U6. Ta se nachází
v historické budově VI. energetické ústředny (U6), postavené v minulosti našimi předky pro
průmyslové účely a nyní otevřené pro Vás, návštěvníky interaktivní výstavy.
I když je naším prvořadým cílem umožnit Vám co nejlepší kulturní zážitek a osobní komfort, jsme
nuceni v zájmu vaší bezpečnosti a s ohledem na charakter této budovy a samotné výstavy usměrnit
Váš pohyb zde malými omezeními. Prosíme, přečtete si proto text tohoto Návštěvního řádu
a v rámci bezpečnosti Vaší a Vašich dětí jeho požadavky respektujte a dodržujte.
Přejeme Vám příjemnou prohlídku a mnoho pozitivních chvil při setkání s historií průmyslu.
Vedení sdružení Dolní oblasti VÍTKOVICE

Návštěvní řád
Interaktivní expozice U6 v Dolních Vítkovicích
Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku je uzavřena mezi návštěvníkem
a pořadatelem Dolní oblastí VÍTKOVICE, zájmovým sdružením právnických osob, IČ: 75125285,
smlouva o prohlídce interaktivní výstavy v objektu U6. Návštěvník se touto smlouvou zavazuje
v objektu U6 dodržovat následující pokyny tohoto návštěvního řádu. Prohlídky výstavy se
návštěvník účastní výlučně na vlastní odpovědnost a v případě dětí do 15 let na odpovědnost
doprovodu.

Otevírací doba:
Pondělí až neděle: 10:00 – 18:00 hod.
Poslední možný prodej vstupenky je v 17:00 hod.
Výjimky z otevírací doby týkající se např. svátků jsou zveřejňovány na webových stránkách
www.svet-techniky-ostrava.cz.
Výstava je doporučena pro návštěvníky od 6ti let.
Děti do 15 let mají vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.

Informace pro školy a školská zařízení:
Školy si mohou zajistit rezervaci míst na webových stránkách Světa techniky na adrese
www.svet-techniky-ostrava.cz.
Délka obhlídkové trasy pro školy je nejdéle 2 hodiny. Maximální kapacita jedné školní skupiny je
25 osob včetně pedagogů (na jednoho průvodce), přičemž platí, že na každých 20 osob do 15 let
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musí být zajištěn min. 1 pedagogický dozor. Škola, která si rezervovala návštěvu prostřednictvím
on-line systému, má přednost před jinými školami.

Výchozí místo prohlídky:
Vstup do areálu Dolních oblasti Vítkovic směrem k objektu U6 je přes vrátnici č. 1 na konci ulice
Ruské pod ulicí Místeckou (pod tramvajovou zastávkou Vítkovice – Vysoké pece) v Ostravě.
Návštěvníci dále pokračují ve vymezeném koridoru až do budovy VI. energetické ústředny (U6).
Skupinám a školám doporučujeme příchod 15 min. před začátkem prohlídky.
Parkování je možné na vyhrazeném parkovišti u Vysoké pece č. 1.

Vstupné:
Aktuální ceník vstupného do Interaktivní expozice U6 je zveřejněn na webových stránkách
www.svet-techniky-ostrava.cz.

Podmínky pro vstup do areálu Dolních Vítkovic
Kapacitní možnosti jednotlivých návštěvnických skupin:
- Řízené prohlídky školních skupin jsou realizovány ve stanovených termínech pro minimálně
10 a maximálně 25 osob (na jednoho průvodce).
- Za bezpečnost dětí a mládeže do 15 let zodpovídají jejich učitelé nebo dospělý doprovod
(průvodce tuto odpovědnost nepřebírá).
- Při větším počtu osob lze po předchozí dohodě zajistit dalšího průvodce.
Během prohlídky je každý návštěvník povinen:
-

-

-
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Mít u sebe platný identifikační náramek nebo platnou vstupenku a dodržovat veškerá
pravidla uvedená v tomto Návštěvním řádu.
Vyslechnout a řídit se pokyny a bezpečnostními instrukcemi průvodce a provozovatele
včetně bezpečnostních značek a informací vydaných v zájmu bezpečnosti návštěvníků
a ochrany objektů a exponátů.
Při neuposlechnutí bezpečnostních pokynů můžou být návštěvníci vykázáni bez náhrady
vstupného a vystavují se nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.
Věnovat dostatečnou pozornost při chůzi, pohybovat se po vymezené trase a dbát zvýšené
pozornosti na výškové rozdíly podlah, nerovnosti povrchů, snížené průchodné profily apod.
Návštěvníkům doporučujeme pevnou obuv a volnočasové oblečení. Na trase se mohou
při neopatrnosti ušpinit od vystavených exponátů.
Oznámit ihned v případě momentální zdravotní indispozice tuto skutečnost průvodci.
Oznámit průvodci porušování tohoto Návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečnost
návštěvníků.
V případě vstupu s dětmi do 6 let těmto zabránit dotyku a pohybu v nebezpečné blízkosti
pohybujících se částí strojů, zařízení a výstavních exponátů.
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Při vyhlášení požárního poplachu se řídit pokyny průvodce, členů preventivní požární
hlídky, členů ostrahy, popř. členů zasahujících složek integrovaného záchranného systému.

Zejména je návštěvníkům zakázáno:
-

-

-

vzdalovat se mimo vymezený areál NKP Dolní oblasti Vítkovice,
rušit hlukem výklad průvodce nebo jinak znepříjemňovat ostatním návštěvníkům prohlídku,
vnášet a požívat jakékoliv alkoholické nápoje a jiné návykové látky,
kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm v prostorách budovy nebo areálu,
odhazovat odpadky a žvýkačky mimo odpadkové koše,
jezdit na kolečkových bruslích, koloběžkách, jízdních kolech a jiných dopravních
prostředcích v celém objektu,
pohybovat se v areálu se psy nebo jinými zvířaty,
zasahovat do elektroinstalací a jiných rozvodů strojních a ostatních zařízení (nebezpečí
úrazu elektrickým proudem, popálení apod.),
vkládat a zasahovat končetinami a jinými částmi těla do nebezpečných prostorů (těsná,
úzká místa, prostory sbíhajících se částí výstavních exponátů, kladek a lan apod.),
nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití ovládacích prvků instalovaných
technických zařízení (rozvodné skříně elektrických zařízení, hlavní vypínače, hlavní uzávěry
vody apod.).
zneužívat věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
nahýbat se, přelézat nebo jinak překonávat konstrukce, ochranná zábradlí nebo řetízky
vymezující prohlídkovou trasu,
zvedat děti či jim umožnit výstup na konstrukce, ochranná zábradlí nebo řetízky apod.
(nebezpečí pádu, přepadnutí, propadnutí osob z výšky nebo do hloubky, pád předmětů na
osoby, nárazu do konstrukcí a jiných předmětů apod.),
svévolně přemísťovat zařízení a výstavní exponáty,
odnášet si z prohlídky vystavené exponáty či částí objektů,
jakkoli poškozovat majetek provozovatele.

VSTUP DO AREÁLU může být průvodcem odepřen osobám (případně mohou být vykázány) pod
zjevným vlivem alkoholu, drog a osobám, jejichž chování narušuje výklad průvodce
a ohrožuje bezpečnost ostatních.
Žádáme návštěvníky, aby v zájmu své vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních osob
dodržovali všechna upozornění, provozní pokyny, příkazy a běžné zásady slušného chování.

Další služby:
AMATÉRSKÉ FOTOGRAFOVÁNÍ: V ceně prohlídky je umožněno fotografování pouze objekt U6.
PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ:
Návštěva fotografů za účelem pořízení profesionálních fotografií je akceptována pouze jako
individuální komerční záležitost. Informujte se na níže uvedených kontaktech nebo na webu
www.dolnivitkovice.cz .
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„Návštěvní řád“ byl schválen vedením sdružení Dolní oblast VÍTKOVICE.

INFORMACE K PROHLÍDKÁM JSOU DÁLE UVEDENY NA:
www.svet-techniky-ostrava.cz
www.dolnivitkovice.cz
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