Provozní a návštěvní řád nádvoří Náprstkova muzea
Operating and Visiting Rules to the Courtyard of the Náprstek Museum
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
a) Základní pojmy
Provozovatel: Národní muzeum, Václavské náměstí 68,
Praha 1, 110 00, IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272 (dále jen NM).
Správce: Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur, Betlémské náměstí 1, Praha 1, 110 00 (dále jen
NpM).
Herní prvek: zařízení a konstrukce, se kterými nebo na kterých si děti
mohou hrát venku nebo uvnitř, individuálně nebo ve skupinách, podle
svých vlastních pravidel či důvodů ke hře.
Nádvoří: venkovní prostor nacházející se na adrese NpM – Betlémské
náměstí 269/1, Praha 1, 110 00.
Objekt: veškeré budovy nacházející se na adrese NpM – Betlémské
náměstí 269/1, Praha 1, 110 00.
Zařízení a vybavení: předmět nebo soubor předmětů uzpůsobený
k vykonávání nějakého úkonu, práce, hry apod.
b) Kontakty
Správce: telefon: 224 497 505, 224 497 500, e-mail:
naprstek@nm.cz, adresa: Betlémské náměstí 1, 110 00, Praha 1
Provozovatel: telefon: 224 497 111, e-mail: nm@nm.cz, adresa:
Václavské náměstí 68, Praha 1, 110 00
Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba

155

Policie ČR
Hasiči

158
150

Tísňové volání

112

c) Dále
Prostory nádvoří jsou monitorovány kamerovým systémem.
Voda v kašně je chemicky ošetřena, není určena ke konzumaci.
2. PROVOZNÍ DOBA A UŽÍVÁNÍ
1. Provozní doba nádvoří se řídí dobou provozu muzea. V zimním

1. INTRODUCTORY PROVISIONS
a) Basic terms utilised
Operator: National Museum, Václavské náměstí 68, Prague 1, 110 00,
Business ID: 00023272, Tax ID: CZ00023272. (hereinafter referred
to as the “NM”)
Technical Service: National Museum – Náprstek Museum of Asian,
African and American Cultures, Betlémské náměstí 1, Prague 1, 110 00.
(hereinafter referred to as the “NpM”)
Play elements: equipment and/or structures with which or on which
children, individually or in groups, can play outdoors or indoors in
accordance with their own rules and reasons for playing
Courtyard: an outdoor area located at the address NpM – Betlémské
náměstí 269/1, Prague 1, 110 00
Building: the entire complex located at the address NpM –Betlémské
náměstí 269/1, Prague 1, 110 00
Facilities and equipment: any object or set of objects intended for
carrying out any activity, i.e. work, play, etc.
b) Contact Information
Technical Service: Telephone: +420 224 497 505, +420 224 497
500, E-mail: naprstek@nm.cz, Address: Betlémské náměstí 1,
110 00, Prague 1
Operator: Telephone: +420 224 497 111, E-mail: nm@nm.cz
Address: Václavské náměstí 68, 110 00, Prague 1
Important telephone numbers:

Ambulance

155

Police of the Czech Republic
Fire Brigade

158
150

Emergency Call

112

c) Additional information
The courtyard space is monitored by means of CCTV.
The water in the fountain is chemically treated and is not
intended for human consumption.
2. OPENING HOURS AND MANNER OF USE
1. The opening hours of the courtyard are defined by the
operating hours of the museum. During the winter the
use of the courtyard is restricted solely to passage through
it to enter the building.
2. The use of the courtyard is free of charge. Based on
permission granted by the management of the NM, the operator

období je provoz nádvoří omezen pouze na průchod ke vstupu
do objektu.
2. Užívání je bezplatné. Provozovatel (NM) má právo pořádat
v areálu kulturní akce na základě povolení vedení NM.
Tyto akce budou předem řádně oznámeny a návštěvníci
nádvoří na ně budou předem upozorněni.
3. Herní prvky jsou určeny nezletilým osobám od 3 do 12 let.
Za nezletilé osoby, jejich konání, včetně používání herních prvků
zodpovídá ve všech případech zákonný zástupce (popř. osoba
povinna vykonávat nad těmito osobami dohled a dozor). Ostatní
osoby přebírají zodpovědnost dle příslušných právních předpisů.
4. Používání herních prvků není povoleno, pokud jsou kluzké, vlhké,
rozpálené (v teplých měsících je třeba obzvláště dát pozor),
namrzlé nebo jinak viditelně poškozené.
5. Užívání herních prvků na vlastní nebezpečí.
3. PRÁVA A POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ
1. Chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky.
2. Udržovat čistotu (včetně úklidu zvířecích exkrementů),
odpadky odkládat do určených nádob, nepoškozovat veškerou zeleň.
3. Nepoškozovat objekt, zařízení ani vybavení nádvoří.
4. Respektovat provozní řád a pokyny správce.
5. Přání, připomínky či pochvaly mohou návštěvníci zapsat do návštěvní
knihy, která je k dispozici ve vstupních prostorách objektu.
V areálu není dovoleno
6. Vstupovat na nádvoří mimo určenou provozní dobu.
7. Volné pobíhání zvířat (s výjimkou služebních zvířat).
8. Vjíždět do areálu s motorovým vozidlem, na kolech, kolečkových
bruslích, segwayi, koloběžce a skateboardu. Vyjma těch
s oprávněním uděleným provozovatelem.
9. Přinášet veškeré palné, sečné a bodné zbraně, výbušniny všeho
druhu, nebezpečné látky nebo předměty, které jsou schopny
způsobit škodu na majetku a lidském zdraví.
10. Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. V případě požáru jsou
návštěvníci povinni držet se instrukcí ostrahy a zaměstnanců NM.

(the NM), shall be entitled to organise cultural events in this space.
Notification of these events must be duly implemented in advance
and visitors to the courtyard shall also be notified about them in
advance.
3. The play elements are designed for minors of between
3 and 12 years of age. Responsible for minors in all respects,
including their conduct and their use of play elements, is their
legal guardian (or the person responsible for supervising such
persons). In accordance with the relevant legislation other people
shall also take responsibility for such persons.
4. The use of play elements is not permitted if they are slippery,
wet or hot (it is necessary to pay special care during warm
months) or frozen or visibly damaged in some other manner.
5. The use of play elements is implemented at each individual’s
own risk.
3. THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF VISITORS
1. To conduct themselves so as to not endanger themselves nor
other visitors.
2. To maintain cleanliness (including cleaning-up animal
excrement), and to dispose of garbage into the appropriate
containers and to not damage any vegetation.
3. To not damage the building, the facilities or the equipment
in the courtyard.
4. To respect the regulations and the instructions of the
administrator.
5. Visitors may write their wishes, comments or compliments
in the guestbook that is available in the lobby of the building.
Not permitted on the premises is
6. Entering the courtyard outside the specified operating hours.
7. The free movement of animals (with the exception of service
and assistance animals).
8. Entering the area with a motor vehicle, a bicycle, rollerblades,
a Segway, a scooter or a skateboard. An exception is made for
those who have permission granted by the operator.
9. Bringing in any firearms, cutting or stabbing weapons,
explosives of any kind, hazardous substances and/or items that
are capable of causing damage to property and/or to human
health.
10. Smoking and/or handling an open flame in any manner. In the
case of a fire, visitors are required to follow the instructions of the
security guards and the staff of the NM.
11. Being in possession of any alcoholic beverages, drugs, toxins,

11. Přinášet alkoholické nápoje, omamné látky, jedovaté látky,
chemikálie a jakkoli s nimi manipulovat.
12. Pohybovat se na herních prvcích a travnaté ploše v nevhodné obuvi
(tretry, kopačky s kolíky apod.).
13. Narušovat klid a veřejný pořádek na nádvoří.
14. Pořádat propagační, reklamní a jiné akce bez vědomí provozovatele.
Toto se nevztahuje na akce pořádané provozovatelem.
15. Jakkoliv přemisťovat vybavení a zařízení nádvoří, manipulovat s ním
a užívat ho způsobem, ke kterému není primárně určeno.
16. Do kašny vhazovat předměty, vodu užívat nebo ji z kašny vylévat.
Dále manipulovat s chrliči kašny, osahávat je, opírat se o ně a lézt
na ně.
4. ODPOVĚDNOST
1. Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, zajišťuje
revize hracích prvků a ostatních prvků areálu, a to včetně kašny.
2. Provozovatel neručí za následky nesprávného užívání zařízení areálu.
3. Provozovatel neodpovídá za bezpečnost návštěvníků areálu.
4. Provozovatel neručí za případné ztráty peněz a osobních věcí.
5. Odpovědnost za úmyslné poškození nádvoří, za škody nebo úrazy
způsobené nerespektováním provozního řádu se řídí platnými
právními předpisy.
6. Pokud dojde k poškození zařízení, opravu hradí ten, kdo škodu
způsobil.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Porušení tohoto provozního a návštěvního řádu je trestáno dle
příslušných právních předpisů.
2. Jakékoliv závady na herních prvcích je nutné ihned oznámit správci.
3. V případě nerespektování provozního a návštěvního řádu si
provozovatel a správce vyhrazuje právo vykázat osobu z prostoru
nádvoří.
Tento provozní a návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. března 2019.
											 PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
									 generální ředitel Národního muzea

chemicals and/or handling them in any manner.
12. Accessing the play elements and grassy area in inappropriate
footwear (running shoes, boots with studs, etc.).
13. Disturbing the peace or public order in the courtyard.
14. Organising promotional, advertising or other events without
the knowledge of the operator. This is not applicable to events
implemented by the operator.
15. Moving and or manipulating any of the facilities or equipment
in the courtyard and/or using them for a purpose for which they are
not primarily intended.
16. Throwing any items into the fountain, using the water in any
manner including pouring of it out. Additionally manipulating,
touching, leaning on and/or climbing onto the fountain spouts.
4. LIABILITY
1. The operator shall be liable for the maintenance, the removal
of defects, the inspection of play elements and other features
located in the premises, including the fountain.
2. The operator shall not be liable for the consequences of any
improper use of the facilities and/or of the equipment located on
the premises.
3. The operator shall not be responsible for the safety of visitors
to the premises.
4. The operator shall not be liable for any loss of money or of
personal belongings.
5. The liability for any intentional damage to the courtyard, for
any damage or injury resulting from the failure to respect the
rules of operation and any liability arising therefrom shall be
governed by the applicable law. In the event of any damage to
the equipment the cost for its repair shall be borne by the person
who caused the damage.
5. FINAL PROVISIONS
1. Any violation of these Operating and Visiting Rules shall be
penalised in accordance with the relevant legal regulations.
2. Any defect of any of the play elements shall be reported
immediately to the administrator.
3. In the event of any failure to respect the Operating and Visiting
Rules, the operator and the administrator reserve
the right to expel the party involved from the courtyard.
				

These Operating and Visiting Rules shall come into force as
of 3rd March 2019.
PhDr. Michal Lukeš, PhD.

